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RESUMO 

As problemáticas metropolitanas ganharam destaque nos últimos anos no Brasil. Entre as 

principais questões abordadas sobre as Regiões Metropolitanas, a mobilidade 

intrametropolitana, as políticas governamentais e o transporte coletivo são preocupações 

continuas nas análises desenvolvidas na Geografia urbana. O presente trabalho desenvolve 

uma abordagem das relações entre as políticas governamentais e demandas da população de 

Goiânia e Região Metropolitana. Tem como o foco de análise as obras de intervenção no 

trânsito, localizadas nas GO 070, 060 e 080 em Goiânia, a expansão urbana na região dos 

setores Jardins do Cerrado e a mobilidade diária da população economicamente ativa. Esta 

sofre diariamente com os problemas da mobilidade intrametropolitana, os congestionamentos 

e o transporte coletivo metropolitano. A pesquisa analisa os acontecimentos de 2010 a 2015, 

tal escala temporal foi definida por abranger o período anterior e posterior das intervenções 

urbanas. A questão central do trabalho é se as obras de intervenção foram realmente 

funcionais para a população que se desloca diariamente em Goiânia e na Região 

Metropolitana, seja por meio do transporte coletivo ou individual, tal problemática influencia 

diretamente na organização e desenvolvimento do espaço urbano. 

Palavras-chave: Políticas governamentais; Mobilidade intrametropolitana; Transporte 

coletivo metropolitano. 
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ABSTRACT 

The metropolitans issues gained prominence last years in Brazil. The major issues about the 

Metropolitans Areas, the intra-metropolitan mobility, public policies and the public transport 

are continuous concerns on analyses of Urban Geography. This paper examine the 

relationship between the public policies and the demands of Goiânia and Metropolitan 

Region population. There is focus on analysis the intervention work in traffic located on 

roads GO 070, 060 and 080 in Goiânia, the urban sprawl in the region of “Jardins do Cerrado” 

and a daily mobility of the economically active population. The working population suffer 

with the problems of intra-metropolitan mobility, traffic congestions and the public transport. 

This research examine the events since 2010 to 2015, and this time period was choose for 

cover the time before and after of urban intervations. The central question of this work is: 

Were the interventions work actually functional for the population who moves everyday in 

Goiânia and the Metropolian Region, with public transportation or individual? This issues 

generate impacts on organization and development of urban space. 

Keywords: Public Policies, Intra-Metropolitan mobility, Metropolitan Public Transport 
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INTRODUÇÃO 

___________________ 

  

Na última década, Goiânia e a sua Região Metropolitana (RMG) passaram por um 

intenso crescimento urbano incentivado pelo desenvolvimento econômico da capital e a 

concretização estrutural da RMG, que ocorreu a partir da execução da Lei Complementar 

Estadual Nº 27, de 1999. A RMG era definida como Grande Goiânia inicialmente constituída 

por treze municípios, mas com a reorganização e expansão da RMG a Lei complementar 

Estadual Nº 78, de 2010, houve uma redefinição da mesma, passando a abranger vinte 

municípios. 

Na referida região, o desenvolvimento metropolitano não aconteceu por meio da 

industrialização, como ocorreu na maioria das RMs brasileiras, mas sim através da ação 

governamental, que por meio da mudança da capital estadual em meados do século XX, 

construiu a primeira cidade planejada do Centro-Oeste. Esta ampliou-se rapidamente,  houve 

a expansão da ocupação do solo urbano do núcleo metropolitano em direção aos municípios 

limítrofes, desenvolvendo assim manchas de conurbação. Com esse desenvolvimento 

expansivo, sem o planejamento urbano devido, gerou para Goiânia e Região Metropolitana 

diversos transtornos, sendo a população economicamente ativa, que se desloca diariamente, 

por meio do transporte coletivo metropolitano, os principais atingidos pelas dificuldades da 

mobilidade urbana de Goiânia. 

A mobilidade torna-se importante capital social, sendo responsável pela otimização 

do tempo, bem imensurável, segundo Harvey (1980). O debate da mobilidade e centralidade 

nas Regiões Metropolitanas contribui para compreender a importância de políticas regionais 

integradas, sobretudo em localidades com intensa necessidade de serviços e estruturas. 

A ideia sobre o desenvolvimento do presente trabalho surge da observação de como 

as obras de intervenções no trânsito de Goiânia aparentam serem pouco efetivas para a 

população que se movimenta diariamente na capital e região. A primeira observação nesse 

sentido foi sobre a análise da funcionalidade do túnel da Avenida Araguaia na região central 

de Goiânia, pois a obra em questão pouco mudou o qualitativo da mobilidade local; pelo 

contrário, tal  intervenção em época de chuva gera transtornos em decorrência de enchentes.  
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Sendo assim, a princípio, visa-se analisar as obras de intervenção no trânsito 

implantadas nas avenidas e rodovias de ligação entre a RMG dando prioridade a observação 

dos viadutos da GO 070, 060 e 080 que são de origem do governo estadual e se localizam 

nas regiões norte e noroeste. As regiões foram escolhidas para desenvolver a pesquisa devido 

ao quantitativo da demanda de pessoas que se movimentam diariamente nos locais. Estes 

empreendimentos geraram grande mudança na estruturação das vias, no entanto, ao observar 

as rodovias antes e depois das obras, pouco mudou no modelo do fluxo das áreas analisadas. 

Desta forma, a presente pesquisa tem por objetivo central analisar o processo de 

crescimento e estruturação de Goiânia, juntamente com o desenvolvimento da mobilidade 

urbana, de modo a compreender como o Estado com suas ações governamentais 

intervencionistas afetam a população de Goiânia e Região, no que se refere ao deslocamento 

diário da população.  

Assim a partir deste questionamento, haverá uma série de indagações em torno do 

que os poderes governamentais fazem para qualificar a mobilidade urbana em Goiânia. 

Tendo em vista as ações de intervenção e obras de infraestrutura no trânsito entre 2010 e 

2015, até que ponto elas são realmente funcionais?  Quão problemática é a mobilidade diária 

da população economicamente ativa1 na metrópole e na RMG? Como a expansão urbana de 

Goiânia e processo de conturbação afetam a mobilidade diária da população e o transporte 

coletivo metropolitano? Tais questionamentos serão abordados no decorrer desta pesquisa.  

Para atingir os resultados esperados foram utilizados os seguintes procedimentos 

metodológicos:  

 
1
 Compreende as população economicamente ativa e a população não economicamente ativa. 

I) População Economicamente Ativa: Compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor 

produtivo, isto é, a população ocupada e a população desocupada. Assim definidas: população ocupada - 

aquelas pessoas que, num determinado período de referência, trabalharam ou tinham trabalho mas não 

trabalharam (por exemplo, pessoas em férias). As pessoas ocupadas são classificadas em: Empregados - 

aquelas pessoas que trabalham para um empregador ou ou mais, cumprindo uma jornada de trabalho, 

recebendo em contrapartida uma remuneração em Dinheiro ou outra forma de pagamento (moradia, 

alimentação, vestuário, etc.). Incluem- se, entre as pessoas empregadas, aquelas que prestam serviço militar 

obrigatório e os clérigos. Os empregados são classificados segundo a existência ou não de carteira de 

trabalho assinada. Conta Própria - aquelas pessoas que exploram uma atividade econômica ou exercem uma 

profissão ou ofício, sem empregados. Empregadores - aquelas pessoas que exploram uma atividade 

econômica ou exercem uma profissão ou ofício, com auxílio de um ou mais empregados. Não Remunerados 

- aquelas pessoas que exercem uma ocupação econômica, sem remuneração, pelo menos 15 horas na 

semana, em ajuda a membro da unidade domiciliar em sua atividade econômica, ou em ajuda a instituições 

religiosas, beneficentes ou de cooperativismo, ou, ainda, como aprendiz ou estagiário. (IBGE, 2016. 

Disponível in: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme/ppm 

emet2.shtm). 
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● Revisão Bibliográfica: Este aspecto foi fragmentado em três vertentes: O 

Espaço e a Região na análise geográfica; Processo de Metropolização; 

Mobilidade Espacial; Políticas governamentais.  

● Coleta de dados primários e secundários sobre a população que se movimenta 

diariamente dos municípios da RMG para Goiânia a trabalho, por meio do 

transporte coletivo metropolitano.  

● Trabalhos de campo: Estes foram desenvolvidos de duas formas: 

primeiramente coleta de dados primários (Entrevistas informais, fotografias, 

observação das dificuldades populacionais, quantitativo de carros que 

utilizam as obras no horário de pico. Esta contagem foi realizada durante um 

minuto, com intervalos de cinco minutos entre as dez contagens, dessa forma 

foi possível estabelecer uma média de veículos no horário) nas obras de 

intervenção e no conjunto de setores Jardins do Cerrado. No segundo 

momento do trabalho de campo, foi realizado nas linhas de transporte 

coletivo, em que foi percorrido da origem ao ponto final das linhas. Assim foi 

possível observar todas as situações e adversidades relativas ao conforto, 

segurança e tempo gasto na mobilidade populacional durante o horário de 

pico. No total foram realizadas cerca de vinte viagens.   

● Mapeamento das Informações: por meio da análise dos dados secundários e 

dados primários oriundos dos trabalhos de campo.  

No desenvolvimento da pesquisa as principais categorias de análise utilizadas foram 

espaço e região. O conceito de espaço é sem dúvida fundamental para o desenvolvimento de 

diversos segmentos da pesquisa, haja vista a quantidade de obras abordadas que se 

relacionam com este conceito, a exemplo da organização desenvolvida por Carlos, Souza e 

Spósito (2011), Carlos (2011) e Santos (2012).  

Este conceito possui diferentes perspectivas, de acordo com a linha de conhecimento 

geográfico, por exemplo, na geografia humanista a análise se desenvolve a partir da 

sensibilidade, da percepção, da vivência do indivíduo com o espaço. Na geografia radical, os 

questionamentos partem das contradições sócio espaciais, ao observar a ação e organização 

dos diferentes agentes sociais. Sendo assim, tal concepção será amplamente usada no 

entendimento do desenvolvimento do espaço urbano.  
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A noção de região possui estudos em diferentes ciências incluindo a Geografia, 

Economia, História e Sociologia. Na geografia vários autores desenvolvem estudos 

regionais, tais como, Corrêa (2011), Haesbaert (2010), Sposito (2004) entre outros.  O 

conceito de região é essencial no recorte espacial de pesquisas geográficas e suas abordagens 

são desenvolvidas de forma diferenciada a partir das diferenças regionais e do objeto de 

estudo. As concepções de região desde a consolidação da Geográfica como ciência, no final 

do século XIX, até o pensamento contemporâneo, passaram por diversas perspectivas de 

analise, seja na geografia humana, física ou escolar.  

Tendo em vista a amplitude da concepção de região, não se desenvolve apenas uma 

definição que se aplica dentro dos diversos campos do conhecimento científico. Esta 

categoria contribuiu na percepção da região como ferramenta de organização espacial, 

sobretudo no que diz respeito à articulação de funções públicas de interesse comum entre os 

municípios que compõem Regiões Metropolitanas. 

A pesquisa se estende por três capítulos:  

● O primeiro capítulo: inicia a partir de uma definição das abordagens 

geográficas sobre a região e o espaço, entendendo como tais conceitos 

contribuem para ciência geográfica e consequentemente para pesquisa, 

apresentação dos conceitos de metropolização e apontamentos sobre a 

funcionalidade, importância e crescimento da Região Metropolitana de 

Goiânia;  

● O segundo capítulo: tratar-se-á do estudo acerca da mobilidade urbana e suas 

características na Região Metropolitana, a ação das políticas governamentais 

nas obras de intervenção no transito e no processo de expansão de Goiânia; 

● No terceiro capítulo: Há a análise do conjunto de setores Jardins do Cerrado, 

com destaque na questão do deslocamento urbano e o papel do transporte 

coletivo, juntamente com a observação de como a expansão urbana para essa 

área poderá afetar toda a mobilidade urbana da região. Posteriormente busca-

se uma análise do transporte coletivo e sua relevância na mobilidade urbana e 

o desenvolvimento estrutural da cidade de Goiânia a partir da influência do 

Estado no desenvolvimento das obras de intervenção das vias urbanas, e sua 
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relação com a qualificação da mobilidade diária da população 

economicamente ativa da Região Metropolitana e Goiânia. 

A presente pesquisa buscará compreender o papel das políticas governamentais no 

atendimento das demandas populacionais, tendo em vista as problemáticas sobre a 

mobilidade urbana, transporte coletivo e expansão urbana. Desse modo as análises foram 

desenvolvidas de forma bastante crítica, pois a vivência de tais problemas gerou vários 

questionamentos sobre o real foco das políticas governamentais, elas servem para população, 

ou aos próprios desenvolvedores e gestores estatais. 
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CAPITULO I 

____________________ 

METROPOLIZAÇÃO: ENTRE O PROCESSO 
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 Este capítulo apresenta primeiramente uma análise geográfica dos conceitos de 

espaço e região, tendo em vista a importância destes conceitos para o desenrolar desta 

dissertação, principalmente no estudo da relação região metropolitana e produção do espaço 

urbano. Assim, faz-se necessária uma análise das concepções de região e espaço pelos vários 

autores e pesquisadores desta temática. 

Será discutido também a respeito das noções de metropolização e as características 

da Região Metropolitana de Goiânia. Estes conceitos são fundamentais para o desenrolar 

desta pesquisa, de modo a entender como se deu o processo de metropolização numa esfera 

nacional e posteriormente como ocorreu na região escolhida para esta pesquisa, a RMG. 

 

1.1 O ESPAÇO E A REGIÃO NA ANÁLISE GEOGRÁFICA 

 O espaço é um conceito bastante utilizado na geografia, definido por alguns autores 

como fundamental para a compreensão do complexo geográfico, a exemplo de Corrêa 

(2008). Entretanto, o mesmo possui relevância em outros campos de conhecimento. O espaço 

na geografia tradicional não constitui um conceito elementar para o método de análise 

aplicada até então, entretanto, está presente nas obras de Ratzel e Hartshorne. 

 Ratzel considera o espaço como a habitação do gênero humano, em que não se 

permanece imutável, pois na medida em que surgem as necessidades humanas o espaço é 

modificado mediante novas técnicas e meios, reorganizando, assim as relações do homem 

com a natureza. O espaço exerce influência direta na organização social, uma vez que 

segundo (RATZEL, 1990) a distribuição do solo para os indivíduos influi nas características 

sociais, distinguindo assim as relações entre os grupos sociais e o Estado.  

 O Estado torna-se, na concepção de Ratzel, o principal ator social no que diz respeito 

à produção e organização do espaço geográfico.  

No seu crescimento e evolução o Estado seleciona os benefícios geográficos, ao 

ocupar antes os bons locais de um distrito, de preferência aos pobres. Se seu 

crescimento está relacionado com a despossessão de outros Estados, ele captura 

vitoriosamente as boas áreas, e os despossuídos permanecem nas áreas ruins. 

(RATZEL 1990, p. 185) 

 Nas concepções de (HARTSHORNE, 1979) a análise espacial como um estudo de 

diferenciação de áreas, uma vez que o estudo comparativo de áreas diferenciadas permitiria 
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à Geografia utilizar de métodos similares aos das ciências experimentais. Nessa perspectiva, 

o estudo da diferenciação de áreas tem como objetivo básico de observar as especificidades 

das mesmas.  

 Assim, este método contribuiria para o desenvolvimento das generalizações de áreas, 

a exemplo “o tipo de clima mediterrâneo”. É fundamental levar em consideração a 

importância do ser humano nesses estudos, uma vez que segundo o autor “o homem não 

apenas se desloca de um lugar para o outro, mas também põe as coisas em movimento” 

(HARTSHOME, 1979). 

 Na Geografia Teorética e Quantitativa há a ruptura com as práticas de análises da 

Geografia Tradicional, em que se priorizava a unicidade dos fenômenos. Burton (1963) 

explica que a importância de um método capaz de generalizar os fenômenos espaciais, de 

modo a romper com as descrições regionais desenvolvidas até então. Para o autor, a 

observação das regularidades era fundamental para o desenvolvimento de teorias, 

fundamento esse que era básico para o conhecimento cientifico moderno.  

 No Brasil a Geografia Teorética e Quantitativa ganhou força não por meio de uma 

alteração teórica ou de uma nova agenda de pesquisa, mas sim pelas necessidades de 

intervenção no planejamento urbano regional do país. 

Num país como o Brasil, que passava por transformações radicais na base 

econômica e na estrutura da rede de cidades, essa mensagem foi prontamente 

captada. Na época em que a acumulação capitalista redesenhava a estrutura 

espacial de fixos e de fluxos, seja por aceleração do processo de formação de áreas 

metropolitanas, seja por reformulação das relações interurbanas, seja ainda 

mediante o redesenho de toda a organização interna das cidades, não era mais 

possível e nem relevante concentrar esforços no estudo monográfico tradicional. 

(ABREU 2002, p. 48). 

 Ainda com as contribuições de (ABREU, 2002) destacam-se duas instituições de 

fundamental importância para o desenvolvimento das pesquisas, sendo eles o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Por fim, 

enfatiza a ineficiência das abordagens, em que o trabalho quantitativo pouco mais fez além 

de determinar padrões espaciais, prática essa que já era desenvolvida nas análises 

tradicionais. Entretanto, mesmo com as críticas que esse método recebeu, sobretudo de 

autores que vieram a compor a Geografia Crítica, esta forma de análise ainda é útil a 

determinados eixos do conhecimento geográfico. 
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 A Geografia Crítica tem como principal base analítica o materialismo histórico 

dialético. Isto posto, para compreender o modo de pensar o espaço nesse eixo de análise 

geográfica, (MARX E ENGELS, 2007, p. 86- 87) analisam o processo de dominação social 

através do capital apontando o papel da grande indústria nessa dinâmica, desde ações 

comerciais até aspectos subjetivos, fato que decorreu da universalização da concorrência. O 

marxismo para a análise espacial aponta a dominação de classes através do capital, da relação 

homem – natureza e o início do processo de internacionalização das mercadorias.   

 (HARVEY, 1980) compreende as dinâmicas capitalistas como motivadoras de 

injustiças sócio espaciais. O autor pretende elucidar questões de cunho metodológico para a 

análise da materialização das atividades capitalistas no espaço. Para tanto é colocado que, 

para análises espaciais em tal modo de produção é necessário compreender a relação da forma 

espacial com os processos sociais. 

 As formas espaciais e as relações sociais na metrópole são expostas por Villaça (2006 

e 2012) na perspectiva de que em um primeiro momento se apresenta a forma em que a 

população vulnerável financeiramente com acesso à moradia, ainda assim segregadas para 

áreas mais afastadas do centro e dos equipamentos de uso comum, na medida em que as áreas 

são acionadas por agentes imobiliários. Posteriormente manifesta-se a forma em que o acesso 

aos serviços públicos por parte dessa mesma camada social é dificultado através das 

oportunidades de mobilidade. 

 Henri Lefebrve (2008) recorre à filosofia de Platão e Hegel para o desenvolvimento 

do pensamento em totalidade do espaço urbano observando os procedimentos de análises dos 

filósofos em torno da grande cidade e da cidade. O autor apresenta o espaço como fator 

fundamental para a organização de uma totalidade, desempenhada em um determinado 

sistema político, econômico e social. 

 As contribuições de Lefebvre são importantes o desenvolvimento do método marxista 

de análises espaciais e para a problematização da dicotomia rural x urbano, em que contribui 

para uma visão da totalidade espacial. Compreende-se o espaço urbano como importante 

elemento para o desenvolvimento das atividades capitalistas, pois o mesmo é o local do 

encontro das coisas, pessoas e das trocas. Nessa perspectiva, apresenta-se a importância da 

cidade na organização sócio-espacial de tal modo de produção. 
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 Assim o conceito de espaço e região se interliga quando desenvolvemos uma análise 

sobre influência da organização do espaço urbano e o desenvolvimento da região. Dessa 

forma, o estudo sobre as várias vertentes do conceito de região e sua interferência nas relações 

do espaço urbano, se torna extremamente relevante. 

 Sendo assim, a categoria região contribuiu em dois segmentos. Ao oferecer elementos 

para a comparação de ambientes distintos, que possibilitou “captar a maneira como uma 

mesma forma de produzir se realiza em diferentes partes específicas do planeta ou dentro de 

um país, associando a nova dinâmica às condições preexistentes” (SANTOS, 1988).  

Percebe-se também a noção de região como ferramenta de organização espacial, sobretudo 

no que diz respeito à articulação de funções públicas de interesse comum entre os municípios 

que compõem Regiões Metropolitanas. 

 No decorrer da formalização da ciência geográfica, o conceito de região foi versado 

por várias perspectivas de análise. A partir de Carl Ritter (1779-1859) que vamos ter os 

fundamentos da análise regional, presentes em sua proposta de Geografia Geral Comparada 

de 1850.  

Segundo (MOREIRA, 2011), Ritter busca na visão corográfica de Kant o princípio 

de seu método comparativo, em que parte do recorte paisagístico da superfície terrestre para 

a sua classificação taxionômica e descrição. Ele teve como objetivo compreender o todo pelas 

partes e produzir uma síntese de diversos fatores que apresentassem relações causais. De 

acordo com (MOREIRA, 2007), “a tarefa da geografia para Ritter é explicar a superfície 

terrestre a partir dos seus recortes, por meio do método comparativo e do que chamava 

individualidade regional”. Os procedimentos de Ritter alicerçaram os estudos regionais,  

Sua visão contribui para o desenvolvimento das divisões regionais fundamentadas 

em critérios naturais, em vez de divisões regionais baseadas nos limites 

administrativos e políticos. Sem dúvida, é com Ritter que os fundamentos dos 

estudos regionais, ou de uma Geografia Regional, se estabelecem (LENCIONE, 

2003, p. 93).  

O método de estudo de Ritter iniciava pela análise de elementos naturais, comparando 

as paisagens duas a duas para estabelecer uma ordem geral de classificação e a 

individualidade regional.  

Outro pesquisador importante para a fundamentação das noções de região foi Paul 

Vidal de La Blache (1845-1918). Segundo ele, o homem tem a liberdade de escolher como 
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vai agir diante das possibilidades que a natureza lhe concede, assumindo a região um papel 

de destaque nos estudos da interação homem-meio. Para ele a região é uma característica 

própria dos estudos geográficos que permite ao pesquisador uma abordagem dos processos 

humanos no local onde eles ocorrem.  

De acordo com (HAESBAERT, 2010), é possível identificar três concepções distintas 

de região no pensamento de La Blache. A primeira, pautado em certo determinismo físico-

natural, ele propõe a regionalização com base nas “unidades fisiográficas”; em uma segunda 

fase, onde a ação humana é levada em consideração, a região passa a ser vista como o 

resultado da “relação homem-meio”; na terceira fase, através da concepção de “nodalidade” 

La Blache considera que os limites regionais são fluidos, ocorrendo a concepção de “região 

econômica” e “região funcional” (HAESBAERT, 2010, p. 35).  

Apesar das diferentes concepções que La Blache acerca desta noção, a que mais ficou 

conhecida foi a de região como resultado da “relação homem-meio”. (GOMES, 1995) nos 

lembra de que, essa perspectiva visa compreender a região pelas formas de civilização, os 

gêneros de vida e a ação humana que a compunham, ficando conhecida como “região 

geográfica”.  

Por este conceito de região, este geógrafo francês difundiu a Geografia Regional e 

legou aos seus discípulos os estudos regionais que ficaram conhecidos como monografias 

regionais. De acordo com (DINIZ FILHO, 2009), embora tenha havido uma padronização 

das monografias regionais, La Blache nunca teve a intenção de estabelecer um modelo único 

a ser seguido. Considerava que as descrições deveriam ser maleáveis, não havendo 

necessidade de sempre se tratar dos mesmos temas nas descrições regionais ou hierarquizá-

los em uma ordem predeterminada. 

O francês Delgado de Carvalho (1884-1980) deve ser ressaltado devido à sua 

produção teórica do conceito de região natural e sua difusão no Brasil. O autor trazia em seus 

estudos perspectivas sobre o conceito e apresentava à geografia brasileira diversos autores 

que até então eram pouco trabalhados no país.   

Uma região natural é uma subdivisão mais ou menos precisa e permanente que a 

observação e a investigação permitem criar numa área geográfica estudada no 

intuito de salientar a importância respectiva das diferentes influências fisiográficas, 

respeitando o mais possível o jogo natural das forças em presença e colocando a 

síntese assim esboçada sob o ponto de vista especial do fator humano nela 

representado. (LA BLACHE, L. GALLOIS E G. RICCHIERI, CARVALHO 1944, 

p. 13) 
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Essa concepção de região natural compreendia a divisão de áreas com base em 

critérios físicos, climáticos e topográficos, que serviam para o pesquisador identificar as 

“sub-zonas”. Tratando-se de uma proposta de encaminhamento dos estudos de Geografia 

Regional no Brasil ao propor que somente após a delimitação das áreas de estudos em 

“regiões naturais” passaria à abordagem de aspectos sociais e econômicos.  

A reação à matriz positivista que trespassou o pensamento geográfico até o início do 

século XX veio com o “historicismo” que fundamentado no neokantismo enfatizou as 

diferenças entre as ciências naturais e sociais, como atesta (CORRÊA, 2011). 

(HAESBAERT, 2010) propõe que, a região deve ser entendida na imbricação entre “fato” 

(concreto), “artifício” (teórico) e ferramenta política (instrumento de ação), resultando na 

região como arte-fato.   

(...) uma expressão que busca conjugar, ao mesmo tempo, o caráter ‘factual’ ou, 

num sentido mais amplo, fenomênico (e que extrapola a dimensão material, tão 

frequentemente priorizada, estendendo-se pela concepção do simbólico e do 

‘vivido’), e o caráter ‘artificial’ ou em perspectiva não dicotômica, 

construtivo/construtivista da região. (HAESBAERT,2010, p. 95-96). 

Nessa concepção, a região é produto e produtor dos processos de diferenciação 

espacial e das dinâmicas concomitantes de globalização e fragmentação, construída pelas 

atuações de diferentes atores sociais.  

Para (SORRE, 1984), na geografia humana feita na Europa no início do século 

observa-se uma preocupação com as relações dos grupos humanos e seu meio. 

Os geógrafos multiplicaram monografias regionais analisando as relações locais 

entre a atividade dos homens e os dados do meio. Foram levados a preocupar-se 

com as estruturas sociais, na medida em que estas surgiam como características do 

complexo local e também na medida em que pareciam determinar outras formas de 

atividades (SORRE, 1984, p. 89).  

Assim, a observação das atividades dos grupos humanos colocou a questão do meio 

social sem relegar o meio físico. Os trabalhos realizados passaram a abordar aspectos físicos 

e históricos.  

 Na geografia clássica brasileira, a influência da Geografia Regional veio, 

principalmente, com os discípulos de La Blache – Pierre Deffontaines, Pierre Mombeig e 

Francis Ruellan. No Brasil os geógrafos Carlos Delgado de Carvalho, Lysias Rodrigues e 

Fábio Guimarães Macedo, entre outros, participaram da produção teórica do conceito região 

e elaboração propostas de regionalização para o país. 
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 A Nova Geografia, de acordo com (CORRÊA, 2011, p. 186), “a região constituía para 

os geógrafos lógico-positivistas em uma criação intelectual, criada a partir de seus propósitos 

específicos. Conceitualmente a região é uma classe de área, isto é, um conjunto de unidades 

de área”. Nessa perspectiva a região passou a ser vista de forma simplificada como sinônimo 

de classe de área, ou seja, alterou-se a concepção que se tinha de região de diferenciação de 

áreas para classificação de áreas.  

Para (HAESBAERT, 2010), a alteração de uma perspectiva corológica na geografia 

tradicional para o paradigma espacial dos geógrafos da Nova Geografia, significou a primeira 

“morte” da região, devido às perdas que o conceito sofreu ao se fundamentar em modelos 

matemático e dados estatísticos, menosprezando o trabalho de campo.  

Baseada nos modelos matemáticos, a geografia se aproximou do planejamento 

tornando a região “um instrumento técnico operacional” servindo para “organizar o espaço”, 

agrupando os objetos em classes de acordo com as semelhanças e hierarquizando as regiões 

(LENCIONE, 2010).  

 Novos “tipos de regiões” são identificados a partir do paradigma espacial. (CORRÊA, 

2011, p. 186) destaca que os estudos regionais se desdobraram em “tantos tipos de regiões 

quanto forem os propósitos do pesquisador”, destacando-se as “regiões homogêneas” e as 

“regiões funcionais”. Em sua concepção, as regiões homogêneas são unidades de área com 

características semelhantes, consideradas como fixas; enquanto que as regiões funcionais se 

definem pela dinâmica de interação entre os componentes (cidades) e estão associadas aos 

fluxos que percorrem o espaço. 

Na Geografia Ativa, o conceito abordado passou a ser compreendido como “objeto 

de intervenção da ação do homem” e discutido pela perspectiva do desenvolvimento desigual 

(LENCIONE, 2003). Um dos principais representantes dessa corrente que se dedicou ao 

estudo regional foi Bernard Kayser (1926-2001).  

(KAYSER, 1975) definia que a região pode ser estabelecida como um espaço preciso, 

mutável e com três características essenciais: “os laços existentes entre seus habitantes, sua 

organização em torno de um centro dotado de certa autonomia, e sua integração funcional 

em uma economia global” (KAYSER, 1975, p. 282). Entende-se que a questão funcional 

decorrente dos fluxos espaciais passa a ter grande importância nas pesquisas realizadas por 
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pesquisadores da área de Geografia Ativa. Permitindo delinear regiões a partir da influência 

de centros urbanos sobre áreas rurais ou redes hierárquicas de cidades.  

 Para (GOMES, 1999), a geografia brasileira incorporou tanto a perspectiva da 

Geografia Quantitativa quanto da Geografia Ativa. A Geografia Quantitativa foi disseminada 

no Brasil a partir do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Enquanto que a 

Geografia Ativa teve como núcleo a Universidade de São Paulo (USP) e difundindo-se a 

partir das obras de autores franceses como Pierre George, Bernard Kayser, Jean Labaasse e 

Michel Rochefort. 

 A partir da década de 1960 as críticas à geografia neopositivista são intensificadas. 

Nos anos 70, os debates “por uma outra geografia” que enfatizasse a questão social levaram 

os geógrafos a buscarem no marxismo e na fenomenologia, novos caminhos para essa 

ciência. Esta outra linha de estudo ficou reconhecida como Geografia Crítica.  

(HAESBAERT, 2010) aponta que o conceito de região pelo marxismo ocorre de duas 

formas: uma é devida à ênfase que passa a ser dada a dimensão econômica, compreendendo 

a região como o produto da divisão territorial do trabalho; a outra ocorre com a ênfase nos 

movimentos sociais, considerando o regionalismo para compreensão das lutas sociais.  

(CORRÊA, 2011) coloca que novos conceitos de região foram sendo produzidos 

fundamentados no materialismo histórico e dialético ou na vertente humanista e cultural. 

Destacando, entre a diversidade de conceitos, a concepção de região como a “organização 

espacial dos processos sociais”, a região como “espaço vivido” e a região “como meio para 

interações sociais”, compreendida a partir das relações de poder. 

Assim, na perspectiva geográfica influenciada pelo marxismo, a concepção de região 

ocorreu na noção de desenvolvimento desigual, ou seja, nas diferenças existentes entre os 

espaços devido à forma em que ocorre a produção do capital. Com a perspectiva 

fenomenologia.  

Os estudos regionais passaram a conceber o homem como seus valores 

culturais e sociais, procurando superar o reducionismo de muitas análises que o 

consideram, acima de tudo, um ser econômico ou um dado de uma matriz 

(LENCIONE, 2003, p. 154). 

A concepção da Geografia pós-moderna é de que a região é produto e produtora dos 

processos de diferenciação espacial e das dinâmicas concomitantes de globalização e 
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fragmentação, construída pelas atuações de diferentes atores sociais. A regionalização, por 

sua vez, é “um instrumento geral de análise, um pressuposto metodológico para o geógrafo” 

(HAESBAERT, 1999).  

A região não estaria no mesmo patamar de conceito como território, lugar 

e paisagem, mas numa situação intermediária entre a grande categoria mestre, o 

espaço, e esses conceitos mais diretamente vinculados ao mundo das práticas 

(HAESBAERT, 2010, p. 179).  

O conceito de região é relevante para o conhecimento geográfico. (CORRÊA, 2011, 

p. 193) afirma que, a região é a “mais importante via geográfica de se introduzir na geografia 

a relevante e difícil categoria da particularidade” com isso o conceito de região desenvolvido 

pela geografia se torna indispensável para compreendermos as sociedades na era global.  

Por algum tempo a região foi uma abordagem praticamente exclusiva dos geógrafos, 

possivelmente pelo fato de que a primeira noção de região, “região natural” desenvolvida em 

características físico-naturais, sendo assim, desinteressou outras ciências sociais. Com 

desenvolvimento, teórico-metodológicas do conceito de região e suas abordagens diversas, 

iniciou uma reflexão sobre o conceito, para diferentes ramos do conhecimento científico.  

Segundo Oliveira (2008) o conceito de região teria que se fundamentar a 

especificidade da reprodução do capital, no processo de acumulação e nos conflitos sociais 

que provocam os desequilíbrios regionais. 

Uma região seria, em suma, o espaço onde se imbricam dialeticamente uma forma 

especial de reprodução do capital e, por conseqüência, uma forma especial da luta 

de classes, onde o econômico e o político se fusionam e assumem uma forma 

especial de aparecer no produto social e nos pressupostos da reposição 

(OLIVEIRA, 2008, p. 148).  

Os estudos marxistas afirmam que os espaços se diferem conforme ocorre à 

reprodução do capital, sendo assim conforme o capital adentra nos espaços, desenvolve-se 

“regiões distintas”, ou seja, a diversidade regional tem entre vários outros aspectos a 

relevância econômica como influenciadora das diversidades regionais. Sendo assim as 

regiões podem ser ordenadas, conforme a capacidade de produção e de influência de uma 

sobre as demais.  

(RIBEIRO, 1981) aborda esta concepção a partir da classificação da natureza da 

região, distinguindo-a em formal e funcional. Segundo ele, a região formal ou uniforme é 

constituída por áreas contíguas, apresentando alguns aspectos homogêneos. Já a região 
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funcional seria composta de áreas de interação onde se observa a existência de funções 

complementares.  

Assim sendo, o processo de regionalização demanda uma metodologia que pode 

variar conforme os objetivos, os critérios e as informações disponíveis pelo pesquisador. Os 

objetivos podem alterar entre pesquisa e análise ou planejamento, enquanto que os critérios 

da regionalização podem ser por semelhança ou interdependência. A combinação dos 

objetivos e critérios resulta em quatro tipos regionais específicos, os quais o autor identifica 

como: região homogênea, de integração, de planejamento e programa (RIBEIRO, 1981).  

 No desenrolar deste estudo, o conceito de região foi articulado de modo a enfatizar a 

caracterização de região metropolitana. Destaca-se que outra noção abordada e desenvolvida 

na pesquisa é a de produção do espaço urbano. Ressalta-se a importância de entender o papel 

do estudo regional, pois a região se interliga com o espaço urbano, influenciando o 

desenvolvimento, crescimento e produção do mesmo. Assim na análise da Região 

Metropolitana e da capital, os estudos sobre a relação espaço e região, se tornam necessários, 

pois por meio deles é possível sistematizar e desenvolver as áreas pesquisadas. 

O processo da produção do espaço será abordado no âmbito regional, levando em 

conta a importância de tal categoria para a compreensão do processo global.  

A região torna-se uma importante categoria de análise, importante para que se 

possa captar a maneira como uma mesma forma de produzir se realiza em 

diferentes partes específicas do planeta ou dentro de um país, associando a nova 

dinâmica às condições preexistentes (SANTOS, 1988, p. 47).  

Dentro da região ocorre o surgimento de ligações intra-urbanas, que podem ser 

entendidas a partir do conceito de espaço intra-urbano que se conduz pela localização, o 

deslocamento populacional, ocorrendo devido à distanciação da população trabalhadora do 

centro metropolitano.  

 

1.2. O PROCESSO DE METROPOLIZAÇÃO E A EXPANSÃO URBANA DE 

GOIÂNIA 

 Nos estudos geográficos atuais a cidade vem exercendo importante papel no 

desenvolvimento de pesquisas de diferentes áreas. Em alguns casos se apresenta como 

sujeito, exercendo ações impactantes na configuração do espaço regional. Em outros 



32 

 

momentos é concebida como palco, configurado a partir das ações dos agentes sociais que 

nele atuam, seja por meio de abordagens culturais, econômicas ou políticas.  

 Quanto ao processo de metropolização, já era possível observar em Londres nas 

primeiras décadas do século XX, em que a partir da intensa ocupação do centro urbano se 

iniciou políticas habitacionais que direcionava a classe operária à periferia londrina, ou 

mesmo fora dos limites do condado.  

 Sendo assim, como é possível definir espaço urbano? Este pode ser compreendido 

como uma forma de organização espacial, que engloba diferentes níveis de ações, que variam 

desde a escala local à global. Assim, pensar um método de análise para o espaço urbano 

requer a consideração dos objetivos a serem alcançados no decorrer da análise.  

  O espaço urbano se desenvolve como o centro de controle territorial, isso ocorre a 

partir das centralizações das estruturas e funções. (LEFEBRVE, 2009) descreve as 

características da cidade centralizadora, a cidade produz trabalho, renda e paradigmas para o 

desenvolvimento.  

A cidade atrai para si tudo o que nasce, da natureza e do trabalho, noutros lugares: 

frutos e objetos, produtos e produtores, obras e criações, atividades e situações. O 

que ela cria? Nada. Ela centraliza as criações. E, no entanto, ela cria tudo. Nada 

existe sem troca, sem aproximação, sem proximidade, isto é, sem relações 

(LEFEBRVE, 2009, p. 109).  

Desta forma, no processo de urbanização, os agentes econômicos possuem influência 

direta na concentração populacional, que são atraídas pelas ofertas de trabalho e serviços. Tal 

característica se assemelha ao processo de metropolização, onde os serviços e equipamentos 

localizados na metrópole ultrapassam os limites municipais, o que gera uma interferência na 

organização regional. Assim o Estado se apresenta como principal arquiteto do espaço urbano 

e metropolitano, pois é comum suas políticas públicas e estratégias governamentais, 

influenciarem o desenvolvimento e expansão da metrópole e região. A metropolização é 

entendida como um processo que:    

Consiste em um processo de integração de território a partir da cidade-núcleo, 

configurando um território ampliado, em que se compartilham funções de interesse 

comum. A metropolização expressa, portanto, a concentração de pessoas, 

investimentos, atividades e poder em uma cidade – ampliada ou em ampliação – 

que pode comandar território maior que o da cidade-núcleo e desempenhar papéis 

de comando e de poder importantes no ordenamento regional e no território 

nacional (BRASIL, 2011, p. 3). 
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 Desta forma, o processo de metropolização no Brasil, do ponto de vista normativo, 

tem registros desde 1973. Entre as décadas de 1950 e 1970, as ações migratórias 

influenciaram o processo de urbanização e metropolização. Segundo Diniz: 

Os movimentos migratórios e de urbanização confirmam as tendências regionais 

da economia. Amplia-se o grau de urbanização e a rede de cidades da Região 

Centro-Sul. Crescem também as cidades médias das regiões agrícolas dinâmicas e 

da fronteira. Na Região Nordestina crescem as grandes metrópoles e demais 

capitais, mas é fraco o crescimento das cidades médias, indicando a pequena 

integração interna da economia regional (DINIZ, 2001, p. 12)  

As metrópoles são espaços caracterizados pela concentração de serviços, estrutura e 

população. (SANTOS, 2009) descreveu as dinâmicas espaciais nas metrópoles localizadas 

em países subdesenvolvidos e analisou que a multiplicidade econômica encontrada nesses 

ambientes possui variações desde a centralização de serviços, à distinção dos proventos 

populacionais. 

 Segundo (RIBEIRO, 2004) o processo de metropolização brasileiro, juntamente com 

o processo de regionalização, pode ser definido a partir de dois aspectos: a regionalização, 

que é conduzida pelos planejamentos, muitas vezes arquitetados pelo Estado e o outro 

processo refere-se as ações dos agentes hegemônicos.  

 O Estado, como gerador da metropolização, destaca-se no que refere às valorizações 

fundiárias do núcleo metropolitano. Isto associado à oferta de serviços e emprego gera uma 

polarização populacional nesses ambientes, que por sua vez, em decorrência dos valores de 

se habitar nesse espaço, se deslocam para os municípios das franjas da metrópole, pois com 

o fácil acesso ao núcleo metropolitano, eles se instalam. 

   Com a concentração populacional surgem demandas ímpares, a exemplo da 

implantação de transportes urbanos, que possibilita o desenvolvimento de fluxos 

intrametropolitano. O Estado na produção do espaço metropolitano se apresenta como agente 

organizacional, que a partir de modelos institucionais de gestão, permitem a terceirização de 

serviços, como o do transporte coletivo, estabelecimentos de saúde, entre outros. A ação entre 

o Estado e os municípios componentes de Regiões Metropolitanas acontece por meio de 

mediação de entidades autárquicas, que são fundamentadas perante leis complementares.  

Quando se analisa as leis que implantaram as Regiões Metropolitanas, elas indicam 

funções públicas de interesse comum, como as de transporte, segurança, saúde, saneamento 



34 

 

básico, habitação, entre outros. No entanto, quando se tem em vista as políticas públicas 

aplicadas, o transporte coletivo se destaca como o único modo de integração da metrópole  

 A investigação acerca dos espaços metropolitanos deve partir das diferentes esferas 

de ação. Sobretudo deve-se observar a ação do Estado, principalmente no que se refere às 

obras de infraestrutura, aos investimentos e legislações desenvolvidas, em meio da 

organização sócio-espacial desses espaços. 

 A partir das análises de Engels (1985) e Lefebrve (2009), o processo de 

industrialização é apontado como o gerador da urbanização, em diferentes momentos 

históricos. No entanto quando se observa a questão de Goiânia, o processo de urbanização 

está vinculado inicialmente aos fatores políticos. Os discursos para a transposição da capital 

goiana se pautavam nas problemáticas do perfil topográfico e localização geográfica.    

  Segundo Arrais (2013) a implantação de Goiânia vai além das questões 

institucionais, ele aponta que: 

A mudança da capital respondeu a três demandas: como estratégia geopolítica de 

transferência e consolidação do poder representado pela figura de Pedro Ludovico 

Teixeira, como suporte urbano de uma frente de expansão rural, e como recurso 

simbólico representativo de um Brasil integrado, preocupado com o interior. A 

nova capital marcou a redenção de um projeto regional - ascensão das forças 

modernizantes do Sul Goiano - que foi amparado e, de certa forma, apropriado pelo 

discurso de integração nacional da Marcha para o Oeste, posterior à fundação de 

Goiânia: para esse discurso, a nova cidade representaria a busca da brasilidade. 

(ARRAIS, 2013, p.153) 

 O processo de construção da capital teve o envolvimento de diversos agentes sociais, 

entre eles destaca-se o papel dos migrantes nordestinos, que fizeram parte do grupo 

responsável pela construção civil, os fazendeiros da região, que doaram e/ou venderam terras, 

e o governo federal, que financiou parte significativa das obras da nova capital (MACHADO, 

2007). 

 A partir das observações sobre a diversidade de maneiras de apropriação do solo 

metropolitano, Chaveiro (2007) aponta os conjuntos habitacionais, o papel das vias para 

fluxo populacional, o surgimento de multiterritorialidades, invasões de áreas periféricas, 

dentre outros aspectos. O autor apresenta a diferenciação entre as ocupações estabelecidas 

no espaço do município, entendendo que: 

De certa maneira, o fato de o norte dar guarida às indústrias de maiores portes da 

cidade, cumpre o que estava determinado no plano urbanístico da cidade. Esses 

fixos de grande porte por usarem grandes áreas, criam um espaço de ocupação 
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rarefeito. Mas isso não é único na paisagem do norte: aproveitando o baixo valor 

do soo urbano, uma vez que a valorização mirava-se para a faixa sul da cidade, 

muitos loteamentos da década de 80 e desenvolvidos atualmente são ocupados por 

sujeitos de renda baixa [...] Olhando panoramicamente a faixa sul da cidade é o 

lugar de maior adensamento ocupacional. Mais que isso: há de fato um divisor 

profundo entre norte e sul que estruturam o espaço de Goiânia (CHAVEIRO, 2007, 

p. 55 e 56).  

 Ao observarmos a figura 1 compreende-se que expansão do espaço urbano em 

Goiânia teve um crescimento inicialmente para região sul da metrópole, e ao longo das 

décadas, o processo de conurbação com outros municípios limítrofes foi favorecido, tanto 

pelo desenvolvimento econômico, quanto pela oferta de serviços e trabalho.   
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Figura 1. Expansão dos loteamentos urbanos de Goiânia: 1930, 1950, 1980, 2000 e 2010 

Fonte: Secretaria de Planejamento de Goiânia
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O processo de expansão do espaço urbano de Goiânia, conforme é exposto na (Figura 

01), começa na década de 1930 em direção a região sul, como era previsto no plano original 

da cidade. Entre 1950 a 1980, percebe-se um amplo crescimento ao sul e a leste, em direção 

ao município de Aparecida de Goiânia, tal crescimento teve influência direta da migração. 

No decênio entre 2000 e 2010, já se estabelece a concentração populacional nos limites sul, 

sudeste e leste, e é possível notar um avanço frenético em direção as regiões noroeste, oeste 

e norte da capital, influenciadas pela elevação do valor estabelecido no espaço urbano de 

Goiânia.  

A obra de Pinto (2009) expôs uma análise sobre a interferência da dinâmica fundiária 

de Goiânia. Como esta interferiu na ocupação do solo urbano de Aparecida de Goiânia 

primeiramente, e com o passar dos anos, nos demais municípios do entorno da metrópole: 

A ocupação desordenada de Aparecida de Goiânia agravou-se em virtude da Lei 

Municipal nº 4.526, de 1972, aprovada em Goiânia, que passou a disciplinar com 

vigor o parcelamento do solo da capital, impedindo loteamentos para fins urbanos 

que não tivessem infraestrutura urbana adequada, como água, pavimentação e 

iluminação pública. Diante de tais exigências, o capital especulativo imobiliário de 

Goiânia juntamente com a flexibilidade de regulação urbana do poder púbico de 

Aparecida de Goiânia naquela época passaram a lotear grande parte do município, 

devido à sua proximidade e enorme oferta de áreas (PINTO, 2009, p.100 e 101) 

 Outros autores também analisaram a dinâmica do processo de metropolização de 

Goiânia e dos municípios limítrofes. Anjos (2010), Lima (2010) e Teixeira (2013), 

descrevem o processo em Goianira, Senador Canedo e Inhumas respectivamente. Goianira, 

por exemplo, apresenta uma expansão voltada aos loteamentos rumo a Goiânia, tornando 

uma extensão residencial da metrópole, se tornando uma periferia da periferia. No entanto os 

devidos serviços públicos e de infraestrutura, não acompanharam tal desenvolvimento. 

 Em Senador Canedo o desenvolvimento do espaço urbano do município, é favorecido 

tanto pela proximidade com Goiânia, quanto pelo desenvolvimento socioeconômico do 

município. Inhumas apresenta atividades socioeconômicas, com influência da polarização do 

núcleo metropolitano. 

 Destarte, a institucionalização da Região Metropolitana de Goiânia é datada de 1999, 

mas antes disso já existia o Aglomerado Urbano de Goiânia - Aglug, instalado em 1980. O 

objetivo inicial era resolver os problemas comuns entre os municípios, dentre as 

funcionalidades públicas foram destacadas:  
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I - planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; II - 

saneamento básico e ambiental, notadamente o abastecimento de água, rede de 

esgoto e controle da poluição; III - transporte e sistema viário; IV - regulamentação 

de uso do solo regional; V - utilização dos recursos hídricos; VI - promoção de 

ações que visem a geração de empregos e melhoria do nível de renda da população; 

VII - habitação popular; VIII - desenvolvimento social (educação, saúde, segurança 

e outros); IX - outras obras, atividades e serviços de interesse do AGLUG, a critério 

do CODIAG (GOIÁS, 1987, art. 2º). 

 Do ponto de vista legislativo, o Governo Estadual desenvolveu o entendimento da 

importância das atividades estabelecidas nos ambientes metropolitanos, no entanto somente 

no decorrer de sete anos que foram aplicadas as funções públicas. A composição inicial da 

Aglug de 1980 contava com dez municípios, entre eles: Aragoiânia, Aparecida de Goiânia, 

Bela Vista de Goiás, Goianira, Goiânia, Goianápolis, Guapó, Leopoldo de Bulhões, 

Nerópolis e Trindade. Esse primeiro ordenamento metropolitano se baseava nas demandas e 

ligações intermunicipais, desenvolvidas naquele período, no decorrer do desenvolvimento 

metropolitano, alguns municípios foram incluídos e outros excluídos do agrupamento, como 

se percebe na (Figura 02).   
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Figura 2. Composição municipal do Aglug (1980-1991).  

 Fonte: Gabinete Civil do Estado de Goiás.
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 A Região Metropolitana de Goiânia foi implantada a partir da Lei Complementar 

Estadual Nº 27, de 1999, onde onze municípios faziam parte do aglomerado, assim como está 

exposta na (Figura 03). Em 2010 a Lei complementar. Estadual Nº 78, estabeleceu a RMG 

com vinte municípios. 
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Figura 3. Composição Municipal Aglug  (1992-1998) e RMG (1999). 

Fonte: Gabinete Civil do Estado de Goiás. 
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 Por conseguinte, a Região Metropolitana de Goiânia (RMG) é composta por 20 

municípios, sendo que 45% dos municípios possuem população abaixo de 10 mil habitantes, 

(IBGE, 2014). Nos últimos dez anos a Região Metropolitana de Goiânia, passou por um 

intenso crescimento urbano, incentivado pelo desenvolvimento econômico da capital, 

juntamente com a concentração da oferta de serviços e empregos, que elevaram a procura 

por moradia em Goiânia e municípios vizinhos. 
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Figura 04 - Área urbana e malha viária da Região Metropolitana de Goiânia em 2010. 

Fonte: Sistema Estadual de Geoinformção de Goiás - SIEG (2013)
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 O acréscimo de municípios pela Lei Complementar Estadual Nº 78, de 2010, ocorreu 

com a previsão de integração entre os serviços de bens coletivos prestado por estes. Esse tipo 

de informação deve levar em consideração as disparidades econômicas e sociais, que se 

acentuam no território nacional e tendo consciência que a RMG não é uma exceção. Assim, 

Goiânia é caracterizada como concentradora dos recursos e equipamentos de serviço; tais 

atributos influenciam na dependência de alguns municípios da região pelos serviços 

prestados pela capital. Percebe-se que quanto mais próximo o município é da capital, mais 

sua população tem uma mobilidade urbana diária acentuada devido à centralização 

estabelecida por Goiânia.  

 Ao observar a (Figura 04) verifica-se o quanto a concentração urbana está presente 

em Goiânia e nos municípios fronteiriços, as rodovias que passam pelos municípios 

fronteiriços da capital, se conectam todas na metrópole, ou seja, todo o fluxo da mobilidade 

urbana na RMG passa por Goiânia, a própria Rede Metropolitana de Transporte Coletivo -

RMTC, desenvolve suas atividades, com o conceito de transporte integrado, mas continua 

trabalhando com o modelo centralizador. As análises posteriores estarão focadas nesta 

problemática da centralização do serviço desenvolvido pela RMTC no espaço urbano da 

RMG.   

 

1.3. A RELEVÂNCIA DA RMG PERANTE A REGIÃO CENTRO-OESTE E O 

ESTADO DE GOIÁS.  

 A RMG apresenta um grau de relevância perante o Centro-Oeste, principalmente ao 

observar os dados demográficos da (Tabela 01), onde somente esta região representou cerca 

de 19,28% do total da população da região Centro-Oeste em 2014, entre 2000 e 2010 essa 

porcentagem ficava em torno de 18%. Goiânia apresenta uma porcentagem de 11,4% de 2000 

a 2014 do total da população na Região Centro-Oeste. Por essa perspectiva é possível 

estabelecer uma importância quantitativa demográfica, estabelecida pela RMG. 

 A média de crescimento anual da população entre 2000 e 2014 apresentado na (Tabela 

01), demonstra o incremento da RMG em 2,56%, ou seja, foi maior que o desenvolvimento 

da Região Centro-Oeste, Estado de Goiás e Goiânia. Já a capital apresenta o menor percentual 
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de ampliação, registrando apenas 1,88%. A partir destes dados, observa-se que na RMG o 

crescimento populacional se dá com maior ênfase nos municípios fronteiriços da Metrópole.      

TABELA 01. População total e estimada do Centro-Oeste (com exceção do DF), RMG, 

Goiânia entre 2000 e 2014. 

          

Espaços Geográficos 2000 2010 

Taxa média de 

crescimento anual 2000-

2014 

População 

Estimada de 2014 

Centro-Oeste 9.585.582 11.487.934 1,90 12.367.236 

Estado de Goiás 5.003.228 6.003.788 2,04 6.523.222 

RMG 1.743.297 2.173.141 2,56 2.384.560 

Goiânia 1.093.007 1.302.001 1,88 1.412.364 

% de Goiás/Centro-

Oeste 
52,19 52,26   52,74 

% de RMG/Centro-

Oeste 
18,18 18,91   19,28 

% de RMG/Estado de 

Goiás 
34,84 36,19   36,55 

% de Goiânia/ RMG 62,69 59,91   59,22 

% de Goiânia/Estado de 

Goiás 
21,84 21,68   21,65 

% de Goiânia/Centro-

Oeste 
11,40 11,33   11,42 

Fonte: IBGE - Censo 2000-2010 e Estimativas Populacionais de 2014.   

  Assim sendo, o Estado de Goiás possui aproximadamente 52% da população total 

do Centro-Oeste. Mediante o território goiano, a RMG representa cerca de 36% da população 

total do Estado. Por sua vez, Goiânia representa em torno de 59% de toda a população da 

Região Metropolitana. O quantitativo populacional encontrado na capital pode ser entendido 

a partir, da renda e dos pontos de trabalho, assim como é visto na (Tabela 02 e 03). Ao 

observar as análises de Harvey (1980), Carrera (2005) sobre as atividades remuneradas na 

cidade, os autores falam da integração do valor da mão de obra e sua necessidade no ambiente 

metropolitano.  

Tendo em vista estas teses, é lícito coletar os dados sobre emprego e renda nas regiões 

de planejamento do Estado de Goiás com o intuito de entender sua distribuição no Estado. 

Ao analisar a (Tabela 02), percebe-se que a RMG é o principal polo de empregos de Goiás. 

Em 2013 representou 53,38% do total de postos de trabalho registrados no Estado, no entanto 

de 2010 a 2013 a RMG teve um acréscimo no número de empregados de apenas 11,14%, já 

as regiões de planejamento do sudeste, sul, sudoeste obtiveram uma elevação de 18% do 
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quantitativo de trabalhadores, as regiões com os menores índices são as regiões de 

planejamento do nordeste goiano, norte goiano e noroeste goiano, que cresceram cerca de 

9,5%. 

TABELA 02. Total de empregos por posto de Trabalho, nas Regiões de Planejamento de 2010 

a 2013 

 

MUNICÍPIO 2010 2011 2012 2013 

Região de Planejamento do Centro 

Goiano 
123.595 129.336 138.356 144.267 

Região de Planejamento Entorno do 

Distrito Federal 
97.618 103.474 107.590 113.622 

Região Metropolitana de Goiânia  715.938 747.910 782.302 805.772 

Região de Planejamento do Nordeste 

Goiano 
15.271 16.075 15.776 16.742 

Região de Planejamento do Noroeste 

Goiano 
19.054 19.182 19.225 21.435 

Região de Planejamento do Norte 

Goiano 
42.899 44.103 43.539 47.558 

Região de Planejamento do Oeste 

Goiano 
46.820 49.473 49.757 53.038 

Região de Planejamento do Sudeste 

Goiano 
48.105 51.919 51.563 56.581 

Região de Planejamento do Sudoeste 

Goiano 
123.801 135.620 139.992 151.583 

Região de Planejamento do Sul Goiano 
80.540 88.138 91.241 98.797 

Total do estado 1.313.641 1.385.230 1.439.341 1.509.395 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; Relação Anual das Informações Sociais - 

RAIS2. 

 Estes registros de empregados na RMG ocorrem principalmente pela ação de Goiânia, 

que em 2013 representou 76,23% do total de empregos registrados na RMG, e se somarmos 

os números de empregados de Goiânia com os municípios de Aparecida de Goiânia, 

 
2
 O número de empregos (postos de trabalho) corresponde ao total de vínculos empregatícios ativos, é 

diferente do número de pessoas empregadas, pois um mesmo indivíduo pode estar ocupando mais de um 

posto de trabalho na data de referência. Como vínculo empregatício entende-se a relação de emprego 

mantida com o empregador durante o ano-base e que se estabelece sempre que ocorrer trabalho remunerado 

com submissão hierárquica ao empregador e horário pré-estabelecido por este. Esta relação pode ser regida 

pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou pelo Regime Jurídico Único, no caso de empregado 

estatutário. Adicionalmente a RAIS levanta dados sobre vínculos de trabalhador avulso, trabalhador 

temporário (Lei nº 6.019, de 03/01/74), menor aprendiz, diretor sem vínculo que tenha optado por 

recolhimento do FGTS e trabalhador com contrato de trabalho por prazo determinado (Lei nº 9.601, de 

21/01/98). É a soma dos sub-setores: Indústria de Extração de Minerais; Indústria de Transformação; 

Serviços Industriais de Útilidade Pública; Construção Civil; Comércio; Serviços; Administração Pública 

Direta e Indireta; Agricultura, Silvicultura, Criação de Animais, Extração Vegetal e Pesca; e Atividade não 

Especificada ou Classificada. 
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Trindade, Goianira e Senador Canedo verifica-se que eles representam 95,46% dos 

trabalhadores da RMG.  

 O rendimento médio da população economicamente ativa na Região Metropolitana 

de Goiânia, também favorece a procura pelas oportunidades de emprego, geradas na RMG, 

segundo o Sistema Nacional de Empregos - SINE, em julho de 2015, Goiânia registrou uma 

média de 8.500 vagas de trabalho. Esse quantitativo de vagas, somado ao rendimento, gera 

uma concentração de diversos equipamentos de serviço, ensino, comércio, entre outros. Na 

(Tabela 03), mostra que a RMG possui a quarto maior rendimento médio, sendo menor 

apenas que as regiões de planejamento do sul, sudeste e sudoeste goiano. No período entre 

2010 e 2015, apresentou um aumento de 27,50% do rendimento médio dos trabalhadores. 

TABELA 03. Rendimento médio (R$) por Região de Planejamento em Goiás de 2010 a 2013 

          

MUNICÍPIO 2010 2011 2012 2013 

Região de Planejamento do Centro Goiano 955 1.057 1.179 1.324 

Região de Planejamento Entorno do Distrito 

Federal 
976 1.082 1.263 1.365 

Região Metropolitana de Goiânia  1.049 1.160 1.340 1.447 

Região de Planejamento do Nordeste Goiano 852 940 1.114 1.214 

Região de Planejamento do Noroeste Goiano 872 929 1.058 1.195 

Região de Planejamento do Norte Goiano 1.034 1.135 1.379 1.394 

Região de Planejamento do Oeste Goiano 933 1.000 1.146 1.280 

Região de Planejamento do Sudeste Goiano 1.013 1.139 1.337 1.446 

Região de Planejamento do Sudoeste Goiano 1.122 1.284 1.532 1.667 

Região de Planejamento do Sul Goiano 1.042 1.140 1.312 1.468 

Média do estado 1.331 1.468 1.705 1.849 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; Relação Anual das Informações Sociais - 

RAIS3. 

 Portanto a relevância da RMG perante a Região Centro-Oeste, e ao Estado de Goiás, 

é inegável. Tendo em vista tal importância, os capítulos seguintes serão desenvolvidos a 

partir de uma análise da mobilidade urbana da população economicamente ativa da RMG e 

 
3 É determinado pela divisão da massa salarial pelo número de empregos. O número de empregos (postos 

de trabalho) corresponde ao total de vínculos empregatícios ativos, é diferente do número de pessoas 

empregadas, pois um mesmo indivíduo pode estar ocupando mais de um posto de trabalho na data de 

referência. Como vínculo empregatício entende-se a relação de emprego mantida com o empregador 

durante o ano-base e que se estabelece sempre que ocorrer trabalho remunerado com submissão hierárquica 

ao empregador e horário pré-estabelecido por este. Esta relação pode ser regida pela Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) ou pelo Regime Jurídico Único, no caso de empregado estatutário. Adicionalmente a 

RAIS levanta dados sobre vínculos de trabalhador avulso, trabalhador temporário (Lei nº 6.019, de 

03/01/74), menor aprendiz, diretor sem vínculo que tenha optado por recolhimento do FGTS e trabalhador 

com contrato de trabalho por prazo determinado (Lei nº 9.601, de 21/01/98). 



48 

 

será demonstrada uma correlação, entre a mobilidade e as ações de políticas públicas 

desenvolvidas nas vias de acesso intrametropolitano da Região Metropolitana. 

 A relação entre Goiânia e os municípios da Região Metropolitana é desenvolvida por 

meio da mobilidade e o transporte coletivo metropolitano, tais interligações se concretizam 

pelas vias de acesso entre a capital e a região. O segundo capitulo desenvolverá uma análise 

sobre o desenvolvimento da mobilidade urbana no ambiente metropolitano, tendo em vista 

as problemáticas vivenciadas em tais ambientes, como a falta de políticas públicas adequadas 

e estruturação eficiente. 
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CAPÍTULO II  

____________________ 

A MOBILIDADE POR MEIO DA ANÁLISE 

GEOGRÁFICA: AÇÕES GOVERNAMENTAIS E 

O MEIO URBANO 
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 O presente capítulo discute a mobilidade a partir de uma análise geográfica, propondo 

entendê-la por sua influência no desenvolvimento do espaço urbano, juntamente com a 

observação da mobilidade diária da população economicamente ativa. Tendo em vista a 

influência do transporte coletivo metropolitano nos processos de mobilidade diária, ela se 

apresenta como processo/ferramenta funcional do ponto de vista da integração metropolitana. 

Desta forma, as ações governamentais, se tornam fundamentais na organização do fenômeno. 

 O funcionamento da cidade depende diretamente das maneiras de ir e vir, ou seja, as 

ações de ir ao trabalho, compras, escola, entre outros. É subordinado diretamente das 

condições oferecidas da mobilidade urbana e intraurbana, para que o fluxo na cidade seja 

contínuo, sem os prejuízos dos congestionamentos. A mobilidade é entendida então, como 

um processo que movimenta as engrenagens da cidade. Desse modo, se esta ocorre de forma 

desconecta das necessidades urbanas e sociais, a cidade grita, com longos 

congestionamentos, pela insatisfação da população e por protestos da sociedade. 

 As soluções mais viáveis para qualificar a mobilidade urbana de Goiânia são o 

investimento em planejamento das vias e o estabelecimento de um transporte coletivo 

eficiente e de qualidade. No entanto para que este modo de deslocamento seja realizado de 

modo satisfatório é necessário que haja mudanças drásticas no modelo de transporte público, 

para que a população possa se sentir confortável, segura e atendida. Sendo assim o capitulo 

abordará algumas ações que deveriam ser tomadas para qualificar o transporte coletivo, a 

partir de entrevistas, questionários e análise de dados sobre o quantitativo populacional que 

usa o transporte público. 

Os principais eixos de integração metropolitana são as rodovias estaduais, exceto nos 

casos de Aparecida de Goiânia, Goianápolis, Hidrolândia e Terezópolis de Goiás, que 

possuem o principal eixo de integração metropolitano a BR 153. Tendo em vista esses eixos 

de integração, ao analisar a (Figura 05), é possível fazer alguns questionamentos acerca da 

mobilidade urbana em Goiânia, e no acesso aos municípios da RMG: 

1. O poder de polarização que o município de Goiânia exerce diante da circulação 

metropolitana, sendo abrangida por 11 rodovias; 

2. A lentidão do fluxo em determinados trechos das rodovias, como no caso da GO 060 que 

integra Goiânia e Trindade (entrada para os setores: Jardins do Cerrado, Maysa e Vera 

Cruz). Nos horários de pico a velocidade média dos veículos atinge de 15 a 20 Km por 
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hora (RMTC, 2015). Essa dinâmica descaracteriza o transporte rodoviário, uma vez que 

este é marcado pela agilidade do fluxo dos veículos.  

3. O congestionamento progressivo iniciado nas rodovias estaduais GO-060 que interliga 

Trindade e Goiânia e GO-070, que integra Goianira e Inhumas a Goiânia. Os pontos de 

congestionamento começam por volta de 6:30 da manhã e vão em direção ao centro da 

capital possuem em média 1 hora e meia de congestionamento matinal, isso segundo o 

mapa interativo da (RMTC, 2015). Esta paralisação segue pelas Avenidas Perimetral, 

Anhanguera e Castelo Branco. 

4. É possível observar o fluxo de congestionamento na Região Norte de Goiânia, o qual é 

oriundo dos municípios de Nerópolis e Nova Veneza, rota alternativa de ligação entre 

Anápolis e Goiânia, utilizada por alguns motoristas para “fugirem” do pedágio localizado 

na BR 153. Outro agravante para o trânsito da região é a vagarosidade da obra no viaduto 

da Av. Perimetral com a GO – 080. Está fora iniciada no primeiro semestre de 2014 a 

obra ainda está cotada para ser entregue em 2016.  

5. Outro problema derivado dos fluxos entre a RMG e Goiânia, são os constantes 

congestionamentos durante os horários de pico na cidade, tal problema ocorre devido 

quantitativo elevado de pessoas que se movimentam diariamente, associado às poucas 

opções de vias que tendem as regiões centrais da cidade. 

Em vista disso, estes questionamentos são poucos perante as muitas dificuldades que 

população de Goiânia e da RMG sofre para se locomover na capital e na região. Neste e no 

próximo capítulo serão expostas análises sobre a mobilidade urbana e as políticas 

governamentais voltadas às vias de acesso e a mobilidade na cidade.  
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Figura 05. Região Metropolitana de Goiânia: malha rodoviária e mancha urbana, 2014. 
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As questões inerentes à mobilidade intra-metropolitana da RMG, se manifestam 

cotidianamente, seus efeitos negativos são verificados por quaisquer indivíduos que se 

deslocam para o trabalho, escola, comércio, entre outros. Esta problemática também é 

evidente no plano político e econômico, tendo em vista que a locomoção sendo fluida e 

continua, favorece para o desenvolvimento econômico local, por meio do fácil acesso ao 

comércio e equipamentos de serviços, como já observado em Moreira (2007). 

Para analisar a mobilidade urbana em Goiânia e na RMG, será abordado inicialmente 

o conceito de mobilidade e sua aplicação na cidade; as adversidades oriundas do mesmo, 

tendo em vista uma observação sobre a dificuldade de se locomover de moradores da 

periferia de Goiânia. Deste modo, para contextualizar esta noção, a pesquisa terá dados 

acerca dos setores do Jardins do Cerrado. Esta região foi abordada pois é um setor recente e 

amplamente habitado. Estes setores surgiram em 2009 oriundos do programa “Minha Casa, 

Minha Vida” desenvolvido pelo Governo Federal e Municipal, atualmente os mesmos 

impulsionam a especulação imobiliária, tanto em Goiânia, quanto no município de Trindade. 

 

2.1 MOBILIDADE URBANA COMO ANÁLISE GEOGRÁFICA 

 O ser humano desde a sua origem tende a se movimentar pelo espaço global. Dos 

povos primitivos nômades até os povos contemporâneos que se organizam de forma 

complexa, o fluxo populacional, o ir e vir ainda é o principal modo de desenvolver e conhecer 

o espaço. 

Conheciam o mecanismo das estações, fazendo migrações, as vezes de longos 

percursos, afim de acompanharem os animais silvestres que utilizavam como 

alimentos ou para colherem os frutos de determinadas áreas, na ocasião da "safra". 

(ANDRADE, 1987, p.21)  

 Tendo em vista a importância da mobilidade no desenvolvimento humano, é de suma 

importância analisar o deslocamento ocorrido no espaço urbano, com o foco na 

movimentação urbana da população economicamente ativa. Assim, a mobilidade é pensada 

como um modo de se locomover no espaço com o objetivo de realizar suas necessidades 

básicas, obrigatórias e relevantes. 

 O conceito de mobilidade é intensamente abordado em Ciências Humanas, isso 

ocorre em diversos contextos, tais como a econômica, a sócio-espacial, e a cultural. Rocha 
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(1998) aponta a importância de se problematizar o conceito de mobilidade, pois de acordo 

com o autor, por muitas vezes este é tratado de forma leviana nas pesquisas cientificas.    

 A mobilidade espacial pode ser percebida em diversas vertentes, verifica-se a urbana, 

a intra-metropolitana, a do turismo, a da produção industrial e agropecuária, a comercial, a 

digital, dentre outros. Mas para que a mobilidade se concretize, é indispensável a instalação 

de vias, sejam elas físicas ou digitais. Assim Howard (1996) aponta a relevância das vias de 

rodagem para o crescimento e desenvolvimento socioeconômico da cidade, pois as 

organizações das vias influenciam diretamente as atividades sociais e econômicas da cidade.  

 Ao relacionar esta ideia na RMG, observa-se que a maior oferta de empregos, 

serviços, lazer e cultura, e a estruturação das vias de acesso da região metropolitana se 

centraliza em Goiânia e com isso o fluxo populacional se intensifica, nas buscas das 

atividades oferecidas na capital. De maneira que com esse fluxo a cidade vai se 

desenvolvendo, o que gera valorização do solo urbano, zonas de congestionamento, e um 

processo de periferização que vai além dos limites institucionais da cidade. 

 (LEMOS, 2009) apresenta a mobilidade em três níveis de análises distintas: meios e 

condições de transporte, a informacional e a imaginária. Mesmo sendo características 

distintas, as categorias de análises se interligam em vários momentos, a exemplo de uma 

viagem de avião, onde o equipamento físico se desloca, ao mesmo tempo os corpos se 

deslocam e tem acesso a meios informativos, sonhos e pensamentos são formulados sobre os 

vários lugares que passaram, ou que ainda irão passar. Tudo isso se passa dentro da própria 

aeronave. 

 A mobilidade tem sentido porque, no quadro do domínio do espaço ela entra na 

composição do capital social dos indivíduos. (LÉVY, 2002) considera a mobilidade de uma 

forma sistêmica com movimentos potenciais, podendo ser mais ou menos atualizados, que o 

autor apresenta como virtualidades. O autor classifica estas virtualidades segundo três 

categorias: 

1. A mobilidade pode ser considerada por meio da acessibilidade, isto é, através da 

oferta de transporte. A partir dessa ideia o transporte coletivo público se apresenta 

como um grande facilitador do deslocamento de grandes massas. Numa cidade, essa 

dimensão material da mobilidade tem muito a ver com o que se poderia chamar de 

urbanidade a priori, isto é, a estrutura espacial fundamental de um espaço urbano. 
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Isto se reflete nas ações de políticas públicas para dinamizar a mobilidade urbana e 

intra-urbana por meio de obras nas vias de acesso e implantação de modelos de 

transportes mais efetivos. Assim trata-se, de fato, da possibilidade de uma inter-

acessibilidade entre os diferentes lugares que compõem a cidade. Portanto, não é 

somente pela medição dos deslocamentos efetivos que se pode avaliar este poder 

sobre os lugares, ou seja, tal observação sobre a mobilidade dos indivíduos deve levar 

em consideração, não só os horários de pico, mas também os horários do cotidiano, 

horários comerciais, para validar a análise dos fluxos. 

2. O autor aponta a relação entre o espaço virtual das mobilidades oferecidas e o espaço 

das mobilidades realizadas que passa pelo que se poderia chamar competência de 

mobilidade. Assim, a mobilidade efetiva é o resultado de uma arbitragem entre 

diferentes mobilidades e não-mobilidades possíveis, interativas ou não interativas. 

Essa competência pode passar pela posse de meios materiais, especialmente 

financeiros, através do acesso aos meios de deslocamento e, de uma forma mais geral, 

graças à constituição de uma rede de lugares frequentados (hábitat, emprego, 

comércios, entre outros), eles próprios situados numa boa posição no espaço das 

acessibilidades. Quando se aplicam essas características no espaço urbano da 

metrópole, tais ambientes se centralizam em vários polos comerciais e de emprego da 

cidade tais como: a região de Campinas, Setor Central, Bueno, Marista, Universitário, 

Sul, entre outros. A mobilidade deveria ser estimulada a fim de oferecer aos referidos 

indivíduos as oportunidades, que permitem o acesso ao conjunto dos lugares da 

cidade, este tipo de pensamento nos encerra numa desastrosa estagnação. A questão 

do deslocamento como competência se revela assim decisiva, até mesmo perigosa. 

Pois no momento que se centraliza os acessos alguns problemas se destacam, por 

exemplo, o congestionamento que é algo frequente nos ambientes metropolitanos.  

3. Por meio das análises do autor, o conjunto constituído pela possibilidade, pela 

competência e pelas arbitragens que a segunda permite sobre a primeira pode ser lido 

como um capital social. A cidade é um espaço necessariamente muito estruturado, 

coletivamente organizado de tal forma que a concentração de uma grande quantidade 

de homens, atividades e instituições não degenere numa “Babel ingovernável”. No 

entanto essa cidade definida pelo autor está longe de se parecer com Goiânia, pois 

nos últimos quatro anos, a capital se assemelha muito à já citada “Babel 
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ingovernável” decorrente das várias problemáticas urbanas, que deparamos ao 

analisar a metrópole e sua região metropolitana.  

 Tendo a observação sobre a mobilidade urbana da RMG e Goiânia, percebe-se que 

na metrópole possuímos dois fluxos de movimentação diária: o primeiro se refere ao da 

população do subúrbio, que em decorrência do valor elevado do solo urbano, ou apenas por 

se afastar da agitação das áreas centrais da capital, parte das regiões periféricas da capital 

para as áreas centrais, ocasionando um congestionamento de entrada. O segundo fluxo de 

mobilidade diz respeito aos encontrados nas áreas centrais da metrópole, que se deslocam 

entre os centros, ou em direção à periferia seja para trabalho, lazer ou comércio, este se 

caracteriza como uma mobilidade interna, ou de saída. Ambos os fluxos geram complicações 

para metrópole e região. 

 A mobilidade segundo (AUGÉ, 2010) é sobremoderna. Exprime-se nos movimentos 

da população, a partir das migrações constantes e inconstantes, do turismo, da mobilidade 

para trabalho ou para estudo, a mobilidade de consumo e lazer, na comunicação geral 

instantânea e na circulação dos produtos, das imagens e das informações. Tal mobilidade 

torna-se correspondente ao paradoxo de um mundo onde é possível praticamente fazer tudo 

sem deslocarmo-nos, no entanto, continuamos a nos deslocar.  

 Entre os estudos geográficos, a mobilidade é frequentemente encontrada nos 

trabalhos desenvolvidos desde a Geografia Clássica. Com os trabalhos sobre a Geografia da 

circulação, Sorre (1984) coloca a comercialização como um meio de disputa contra o espaço, 

ou seja, as ações de infraestrutura associada com os meios de transporte ampliam o domínio 

do espaço.    

A luta contra o espaço se exerce em três domínios geográficos: do domínio 

continental de superfície, o domínio marítimo e o domínio aéreo. Em cada um 

deles, podemos seguir o avanço progressivo dos homens em face dos obstáculos 

geográficos, o avanço condicionado à adaptação das técnicas, à especialização das 

máquinas e das rotas. O conjunto das rotas em seus três domínios, juntamente com 

as instalações de seus pontos nodais, forma a rede universal da circulação. O 

conhecimento não será completo, a menos que associemos o estudo das rotas ao 

estudo das trocas de que é instrumento. (SORRE, 1984, p. 95)  

 Entende-se a necessidade de locomoção entre os vários domínios do espaço no intuito 

de ampliar o conhecimento territorial, proporcionar o transporte de mercadorias que são de 

extrema importância para o desenvolvimento da sociedade, tendo a estruturação do espaço 

um meio para que se consiga desenvolver a mobilidade. Por mais que os estudos foram 
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desenvolvidos em outro momento sócio-espacial, mesmo assim, ainda é possível transcender 

essa análise para os momentos contemporâneos. 

 A mobilidade indiretamente é aplicada aos estudos de Santos (1994) quando ele 

desenvolve o estudo sobre o espaço e tempo. O autor coloca a cidade como o lugar que se 

movimenta, em um mundo de movimento constante, onde a sociedade acompanha tal 

movimento por meio das ações no tempo e espaço. Assim, a cidade é o lugar de 

aprimoramento e reeducação. Nesse sentido, quanto maior for a cidade, mais significativo, 

amplo e denso é o movimento. 

 A movimentação referente ao comércio, sociedade e aos veículos automotores, é 

abordada por Silva Junior (2011), em que o autor apresenta a análise dos fluxos de materiais, 

que são conduzidos por meio dos transportes, seja ele um carro, caminhão, moto, avião, 

bicicleta, tais meios conduzem a sociedade e seus bens. A mobilidade vai além dessa 

perspectiva, pois pelos ambientes virtuais, também se aplica os fluxos de informação, 

relações pessoais e ações financeiras.     

 Massey (2000) traz uma análise de como a mobilidade pode influenciar a 

movimentação populacional. A autora aponta uma questão relevante quando se verifica o 

ambiente metropolitano, se percebe que a mobilidade metropolitana possui um fator crucial 

para o desenvolvimento metropolitano e no acesso da população aos centros de trabalho, 

comercial e de serviços, no entanto quando a mobilidade metropolitana acontece de modo 

falho, influência negativamente a população vulnerável financeiramente. 

O modo como as pessoas são colocadas dentro da ‘compressão do tempo-espaço’ 

são altamente complicados e extremamente variados. Mas isso, por sua vez, levanta 

imediatamente questões políticas. Se a compressão de tempo-espaço pode ser 

imaginada daquela forma mais organizada, avaliadora e diferenciada socialmente, 

então, talvez exista a possibilidade de desenvolver uma política da mobilidade e do 

acesso, pois parece que tanto a mobilidade quanto o controle sobre ela refletem e 

reforçam o poder. Não se trata simplesmente de uma questão de distribuição 

desigual, de que algumas pessoas se movimentem mais do que outras e que alguns 

tenham mais controle que outros. Trata-se do fato de que a mobilidade e o controle 

de alguns podem ativamente enfraquecer outras pessoas. A mobilidade diferencial 

pode enfraquecer a influência dos já enfraquecidos. (MASSEY, 2000, p.180)  

 A partir de uma perspectiva econômica nos ambientes metropolitanos, a mobilidade 

possui um papel de extrema relevância. (ARRAIS, 2005) aponta a mobilidade urbana como 

constituidora de um capital social, por meio do valor financeiro gerado pela mobilidade, mas 

independentemente de a mobilidade, o direito de ir e vir é uma garantia constitucional, no 

entanto nem todos conseguem se deslocar de forma igualitária na cidade. Nesse pensamento 
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a cidade possui acessos diferenciados aos seus diferentes lugares, pois a condição de poder 

aquisitivo do indivíduo é um fator que influencia na qualidade da mobilidade.  

 (VILLAÇA, 2001) fala que a mobilidade desenvolvida nos ambientes metropolitanos 

contemporâneos, como uma nova mobilidade espacial, pois com os espaços cada vez mais 

alargados, devido às novas centralidades que desenvolvem especialidades distintas.  

 Em Goiânia esta perspectiva se torna real quando se observam os centros de compras 

estabelecidos por shoppings e feiras, onde o potencial de mobilidade é totalmente 

influenciado pelo público alvo do centro comercial, a exemplo da Feira Hippie (Setor 

Central), da Lua (Setor Oeste). Estes se localizam em locais extremamente acessíveis tanto 

pela afluência facilitada por meio do transporte coletivo público, quanto pelas vias de fluxo 

constante. No entanto, quando se analisa a localização e acesso ao Shopping Buena Vista no 

Setor Bueno se percebe que o acesso pelo transporte público é precário, mas para o transporte 

individual é fácil ter acesso. Com estas reflexões é possível compreender como a mobilidade 

metropolitana pode ser usada de modo a segregar o espaço na cidade.  

 

2.2 AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS COMO INFLUENCIADORAS DA 

MOBILIDADE URBANA 

 As ações governamentais em todos os seus âmbitos influenciam diretamente na 

qualificação dos serviços prestados à população, como também na depreciação do mesmo, 

quando se omite da responsabilidade de suas obrigações para com a sociedade. Por 

conseguinte, constata-se o quanto as políticas públicas voltadas à mobilidade no Brasil têm 

sido medíocres. Tanto nos meios acadêmicos, políticos ou pela imprensa, as críticas sobre a 

falta de ações públicas eficientes para o desenvolvimento da mobilidade no Brasil são 

intensas.  

 (SILVA, 2014) aborda que nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, o 

país teve um grande impulso na indústria automotiva, este momento foi a principal mola 

propulsora da economia do país. Com esse desenvolvimento, houve a criação de zonas 

residenciais afastadas dos centros urbanos e consequentemente a demanda por carros 

aumentou. O modelo urbanístico americano foi copiado em alguns países, entre eles o Brasil, 

que desenvolveu seu ambiente urbano priorizando sempre o transporte individual, ou invés 
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do transporte público. Com isso vários problemas foram gerados, entre eles o mais temível 

nas grandes cidades, o congestionamento.  Este obstáculo é presente em todas as metrópoles 

brasileiras, sendo assim, Goiânia não foge à regra.   

 Dentre as agruras metropolitanas, a problemática da mobilidade urbana é afetada 

pelos congestionamentos e pela desqualificação do transporte público. Os ambientes 

metropolitanos são os que mais sofrem com tais vicissitudes. 

O congestionamento pode variar pela demanda (dia da semana, estações, eventos 

especiais, feriados) e velocidade (acidentes, áreas urbanas, tempo, horário de pico), 

que também pode variar em função do tipo de coordenação semafórica, da 

eficiência da fiscalização, ou ainda das condições topográficas. Nas sociedades 

modernas, existe um padrão que faz com que muitas pessoas precisem locomover-

se no mesmo horário. Seja por causa do horário de trabalho ou de escola, esse 

padrão obriga milhares de pessoas a viajar na parte da manhã, entre 7h00 e 9h00, 

e na parte da tarde, entre 17h00 e 19h00. O resultado dessa concentração de pessoas 

viajando no mesmo tempo durante os horários de pico sobrecarrega as vias públicas 

e causa grandes congestionamentos. Nas grandes cidades, quanto maior a renda da 

população, maior será o desejo de usarem o transporte individualmente. Muitas 

pessoas preferem viajar sozinhas por causa do conforto, privacidade, flexibilidade 

e rapidez, diferentemente do que elas experimentariam se tivessem usando o 

transporte público. Essa preferência pelo transporte individual aumenta de maneira 

significativa o número de veículos nas ruas. Muitos acreditam que os benefícios do 

transporte individual superam os do transporte público. (RESENDE; SOUZA, 

2009 p.02)  

 Assim, como os impasses com a mobilidade urbana têm ganhado muita visibilidade 

nas últimas décadas, várias políticas governamentais foram desenvolvidas para nortear as 

ações governamentais, com o objetivo de resolver os problemas vivenciados. As análises 

abordadas posteriormente no texto visam observar as políticas públicas aplicadas na 

resolução dos problemas vividos diariamente no transito da RMG e Goiânia, por meio das 

análises da mobilidade urbana, transporte coletivo público e obras de intervenção no trânsito.   

 (TREVISAN; VAN BELLEN, 2008) desenvolvem seus estudos sobre as análises das 

políticas públicas. Segundo os autores tais políticas não se furtam ao imperativo da utilidade 

social, ou seja, mesmo quando são desenvolvidas de forma crítica, as políticas públicas o 

fazem organizando e esperando possibilidades de cursos de ações alternativas. Eles 

descrevem como a análise do “Estado em ação” tem como objeto específico o estudo de 

programas governamentais, planos e leis, suas condições de emergência, mecanismos de 

operação e prováveis impactos sobre a ordem social e econômica, assim os atos 

governamentais tentam balancear os planejamentos com as ações na busca de resultados que 

atendam os anseios populacionais. 



60 

 

 Assim, as políticas públicas em foco nesta pesquisa são aquelas voltadas para o 

desenvolvimento urbano, principalmente as que referem à mobilidade e transporte em 

espaços urbanos. O período analisado que compreende os anos de 2010 a 2015, traz 

observações sobre as políticas públicas desenvolvidas pelo governo estadual de Marconi 

Perillo, que adere ao modelo governamental ligado ao PSDB e o governo municipal de Paulo 

Garcia, que em tese desenvolve os princípios governamentais do PT.  

Para lidar com a problemática metropolitana faz-se necessário pensar as cidades 

dentro desse contexto também metropolitano, pois parte dos problemas urbanos 

dependem de ações conjuntas e integradas. É evidente a necessidade da 

implementação de políticas públicas integradas de moradia, saneamento básico, 

infraestrutura, sistema viário e meio ambiente. Os municípios, que são os principais 

executores da implementação das políticas públicas, ainda não adquiriram o hábito 

de planejar dentro da perspectiva metropolitana. A implementação das políticas 

públicas integradas tem como vantagem a racionalização na oferta de serviços e 

infraestrutura, redução de custos e principalmente o equilíbrio das disparidades 

socioeconômicas entre os municípios, favorecendo o fortalecimento e 

desenvolvimento da região e evitando as políticas superpostas, que geram aumento 

dos gastos públicos. Porém a questão da integração das políticas é tema bastante 

difícil e complexo, enquanto não houver a construção uma agenda metropolitana, 

que atenda aos interesses do conjunto dos municípios, com a participação de todos 

os atores políticos envolvidos, inclusive os legisladores, bem como a sociedade, 

será difícil promover a integração. (RAMALHO, 2004, p.03 e 04)  

 Os estudos de (FARIA, 2003) apontam que, com a redemocratização e o novo 

desenho da gestão das políticas sociais, referentes à expectativa acerca do primeiro mandato 

do Governo Lula, proliferaram trabalhos, especialmente dissertações e teses, sobre as 

políticas públicas adotadas por governos locais, em especial os administrados pelo PT. Ao 

analisar a história política do partido, ansiava-se uma governança voltada às necessidades 

populacionais, no entanto quando se avalia o cenário atual de Goiânia, principalmente no 

sentido da mobilidade e transporte, as ações governamentais desenvolvidas são minimamente 

relevantes.  

A política para as regiões metropolitanas no Brasil passou por três grandes fases: 

I. Centralização da regulação e financiamento da política na União, cabendo aos 

estados federados a maior responsabilidade pela implementação das políticas 

metropolitanas em detrimento dos municípios. Nessa primeira fase (1973 – 1988) 

— apesar do forte componente autoritário do modelo —, havia uma estrutura 

institucional e disponibilidade de recursos financeiros federais que permitiram a 

implementação de vários projetos metropolitanos, inclusive na área de transporte 

coletivo e tráfego urbano. II. Neolocalismo pós-Constituição de 1988. Foi o 

período de hegemonia de uma retórica municipalista exacerbada, quando a questão 

metropolitana era identificada in limine com o desmando do governo militar, e, 

simultaneamente, como uma estrutura institucional padronizada e ineficaz. III. 

Parcerias entre municípios metropolitanos e o início de um incipiente processo de 

redes nacionais. Essa terceira fase, iniciada em meados dos anos 90, envolve 

associações compulsórias supramunicipais — como gestão das bacias 

hidrográficas — e diversas modalidades voluntárias de associativismo no âmbito 

metropolitano. (AZEVEDO; GUIA, 2000, p.140). 
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 Assim, (SOUZA, 2006) aponta que o principal foco analítico da política pública se 

concretiza na identificação dos tipos de problemas que a mesma visa corrigir. Nesse ponto 

quando se observa a RMG diagnosticam-se vastos problemas, mas não é possível enxergar 

políticas públicas cabíveis, pois são as instituições governamentais em todas as suas esferas, 

que definem as regras necessárias para modelar a decisão e a implementação das mesmas 

onde elas são mais essenciais.  

 (ARAÚJO; SILVA, 2003) refletem sobre os mecanismos reguladores, ou seja, as 

políticas públicas que são desenvolvidas como meio de minimizar e evitar problemas, pois a 

cidade é um espaço onde a sociedade se movimenta, se desenvolve, reproduz, produz e 

consome constantemente. Tais políticas afetam a cidade como estrutura, com maior ou menor 

intensidade. Os Planos Diretores, Plano Nacional de Mobilidade, Estatuto da Cidade, 

Estatuto da Metrópole, dentre outros meios, são desenvolvidos para atender a demanda 

social, que almeja um espaço metropolitano com condições dignas de se viver. Desse modo, 

as várias esferas do governo desenvolvem estudos e pesquisas, para aplicar tais planos.   

 (LIMA NETO; GALINDO, 2013) apontam que a questão da mobilidade urbana na 

última década foi tema muito difundido, tendo em vista os diversos projetos, artigos, dissertações 

e teses, notadamente em razão dos seus efeitos no ambiente urbano. Os marcos inovadores 

desenvolvidos pelo Estatuto da Cidade previram o tratamento da temática no corpo da lei, 

estabelecendo inclusive a obrigatoriedade do desenvolvimento dos Planos Diretores de 

Transporte Público para municípios brasileiros acima de 500 mil habitantes.  

Temos como exemplo, a Resolução nº 34 do Conselho das Cidades de 200 passando para 

Plano Diretor de Transporte e Mobilidade. Essa resolução ainda estabeleceu o conteúdo mínimo 

do PDTM, que dentre outros aspectos, previu a observância das diversas modalidades de 

transporte, respeitando as especificidades locais, a priorização do coletivo sobre o individual, os 

modos não motorizados e os pedestres. Ao reconhecer estas resoluções, percebe-se que a RMG 

e Goiânia está na contramão do que é estabelecido como caminho correto. 

(GONÇALVES; ROTHFUSS; MORATO, 2012) abordam a ideia de mobilidade a 

partir dos direitos fundamentais. A liberdade de locomoção é inerente aos chamados “direitos 

de primeira geração”, ou “direitos de liberdade”, referindo-se aos direitos fundamentais do 

homem. Estes direitos surgem por meio das lutas contra a arbitrariedade de governos, tendo 
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em vista a limitação da atividade estatal na preservação de direitos básicos, como, por 

exemplo, o direito de ir e vir, direito à vida, à dignidade da pessoa humana, à segurança, à 

manifestação do pensamento, à liberdade de consciência e de crença, dentre outros. Ou seja, 

o Estado tem a obrigação de colaborar com a manutenção dos direitos da sociedade, no 

entanto quando se observa a administração das esferas governamentais no Brasil, percebe-se 

que os direitos fundamentais estão longe de serem cumpridos. 

 Tendo em vista a necessidade de implantação de regras normativas, para o 

desenvolvimento de políticas públicas, o Plano de Mobilidade Nacional tece algumas críticas 

sobre as ações de movimentação desenvolvidas no Brasil, o plano propõe mudanças nos 

modos de desenvolvimento da mobilidade no Brasil. 

A política de mobilidade verificada na quase totalidade das cidades brasileiras, ao 

invés de contribuir para a melhoria da qualidade da vida urbana, tem representado 

um fator de sua deterioração, causando redução dos índices de mobilidade e 

acessibilidade, degradação das condições ambientais, desperdício de tempo em 

congestionamentos crônicos, elevada mortalidade devido a acidentes de trânsito e 

outros problemas, já presentes até mesmo em cidades de pequeno e médio portes 

[…] O desafio que se apresenta para o planejamento, objeto dos Planos Diretores 

e dos Planos de Mobilidade está em alterar as condições que produziram esse 

quadro. Serão necessárias medidas no âmbito estrito das políticas de mobilidade, 

acompanhadas de outras, relacionadas aos instrumentos de controle urbano, 

parcelamento e uso e ocupação do solo, controle ambiental, desenvolvimento 

econômico e inclusão social. (BRASIL, 2007, p. 40) 

O Plano Nacional de Mobilidade Urbana é definido pela Lei n. 12.587, de 3 de janeiro 

de 2012. Esta foi intitulada como a Lei de Mobilidade Urbana e seus principais objetivos 

estão apontados no artigo 7º que são: 

I - Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;  

II - Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;  

III - Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se 

refere à acessibilidade e à mobilidade; 

IV - Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos 

ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas 

cidades;  

V - Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da 

construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. (BRASIL, 

2012) 

 Alencar (2014) desenvolve um quadro explicativo, onde define a ação de cada esfera 

do governo, para o desenvolvimento e aplicação da Lei da Mobilidade Urbana, o autor 

sistematiza as informações a partir do Plano Nacional de Mobilidade Urbana. No quadro 01 

é possível entender como tais ações, quando implantadas poderiam qualificar a mobilidade 

urbana da RMG, no entanto ao observar a realidade da capital juntamente com a região, 
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percebe-se que as políticas governamentais aplicadas na metrópole não são as mais 

adequadas para as problemáticas que encontramos no dia a dia, a tão esperada construção de 

um VLT, a implantação do novo BRT, não parecem soluções para o intenso fluxo da capital 

e região4.    

QUADRO 01. Atribuições dos Entes Federados em relação à mobilidade urbana.    

União 

I - Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 

termos desta Lei; 

II - Contribuir para a capacitação continuada de pessoas e para o desenvolvimento das 

instituições vinculadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana nos Estados, 

Municípios e Distrito Federal, nos termos desta Lei;  

III - Organizar e disponibilizar informações sobre o Sistema Nacional de Mobilidade 

Urbana e a qualidade e produtividade dos serviços de transporte público coletivo;  

IV - Fomentar a implantação de projetos de transporte público coletivo de grande e média 

capacidade nas aglomerações urbanas e nas regiões metropolitanas;  

V - Vetado. 

VI - Fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico visando ao atendimento dos 

princípios e diretrizes desta Lei;  

VII - Prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de transporte 

público interestadual de caráter urbano. 

Estado 

I - Prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de transporte 

público coletivo intermunicipais de caráter urbano, em conformidade com o § 1º do art. 

25 da Constituição Federal;  

II - Propor política tributária específica e de incentivos para a implantação da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana; e  

III - Garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas que ultrapassem os 

limites de um Município, em conformidade com o § 3º do art. 25 da Constituição Federal 

(poder de instituição de Regiões Metropolitanas).  

Parágrafo único. Os Estados poderão delegar aos Municípios a organização e a 

prestação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano, 

desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim. 

Município 

I - Planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a 

regulamentação dos serviços de transporte urbano;  

II - Prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de transporte 

público coletivo urbano, que têm caráter essencial;  

III - Capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de mobilidade 

urbana do Município. 

Fonte: Plano Nacional de Mobilidade Urbana. in. (Alencar 2014). 

 
4 As obras do Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT que é desenvolvida pelo Governo do Estado de Goiás, e a 
obra do Bus Rapid Transit – BRT a qual é responsabilidade da Prefeitura de Goiânia, são ações de 
intervenção que influenciaram diretamente o trânsito da capital, pois envolvem grandes alterações na 
malha viária atual da metrópole.  O VLT ainda se encontra somente no papel, mas promete mudanças 
drásticas no trânsito da região central de Goiânia, juntamente com uma transformação radical do trecho 
da Avenida Anhanguera. O BRT é uma obra que já está em andamento e promete ser entregue até outubro 
de 2016, a obra estabelece um corredor exclusivo de ônibus o corredor Norte-Sul tem início no Terminal 
Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, e termina no Terminal Recanto do Bosque, em Goiânia, numa 
extensão total de 27 km, tal obra está sendo desenvolvida nos moldes do atual corredor do Eixo 
Anhanguera, sendo apenas algumas mudanças que diferenciam uma obra da outra. 
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 O que é necessário ressaltar quando se observa o (Quadro 01) é a preocupação com o 

desenvolvimento do transporte público, tendo em vista que o mesmo está no epicentro das 

reclamações da população, tendo em vista o grande fluxo populacional em ambientes 

metropolitanos. Por meio do Estatuto das metrópoles, efetivado como a Lei n. 13.089 de 12 

de janeiro de 2015 estabelece o seguinte sobre mobilidade urbana: 

Art. 1o § 2o Na aplicação das disposições desta Lei, serão observadas as normas 

gerais de direito urbanístico estabelecidas na Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001 

- Estatuto da Cidade, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 

estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências, e em outras 

leis federais, bem como as regras que disciplinam a política nacional de 

desenvolvimento urbano, a política nacional de desenvolvimento regional e as 

políticas setoriais de habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e meio 

ambiente. Art. 16.  A União manterá ações voltadas à integração entre cidades 

gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países, em relação à 

mobilidade urbana, como previsto na Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012, e a 

outras políticas públicas afetam o desenvolvimento urbano. (BRASIL, 2015). 

 O Estatuto da Metrópole tenta ampliar a ação do Estatuto da Cidade, a partir das 

observações das problemáticas urbanas. Esta lei agirá como caminho norteador de planos 

diretores e zoneamentos. Quando se analisa os meios governamentais para desenvolver e 

qualificar a mobilidade urbana, sempre fica o questionamento de ainda existir tantos 

problemas na mobilidade urbana nas grandes metrópoles. 

 Ao se refletir acerca da colocação de Vainer (2013), quando se observa a RMG e 

Goiânia, é possível entender tais problemas, principalmente no que se refere ao transporte 

coletivo público. Nesta esfera, percebem-se monopólios empresariais dominando o serviço 

há décadas, desenvolvendo o serviço da maneira que lhe pareça mais lucrativa, afetando 

diretamente a população vulnerável financeiramente, assim como ocorre nos residenciais 

Jardins do Cerrado. 

 Assim o terceiro capítulo do presente trabalho, tentará trazer uma abordagem sobre 

as consequências da expansão urbana na região do conjunto residencial Jardins do Cerrado. 

Junto a isto, haverá uma análise das intervenções do Estado sobre as obras de melhoramento 

da mobilidade urbana em Goiânia e na RMG, por meio da observação das obras concluídas 

e em desenvolvimento nas rodovias GO 060; 070 e 080. Estas obras foram escolhidas por 

serem recentes, por interligarem Goiânia à nove municípios da RMG e por serem obras que 

se localizam na área de expansão urbana presente e futura de Goiânia, que são as regiões 

norte, noroeste e oeste.    
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CAPITULO III 

______________________ 

AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS, DA 

FUNCIONALIDADE AOS PROBLEMAS 

DIÁRIOS DA POPULAÇÃO 
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As políticas públicas desenvolvidas pelas governanças, em tese têm a obrigação de 

atender as necessidades diárias da população, essas ações são desenvolvidas por meio de 

investigações sobre as problemáticas sociais e as necessidades populacionais. A análise que 

se desenvolverá no presente capítulo busca compreender as políticas públicas voltadas à 

qualificação e desenvolvimento do espaço urbano, com foco nas vias de acessos da cidade e 

da região. O foco da analítica será como estão configuradas em Goiânia e na Região 

Metropolitana de Goiânia, afetando a mobilidade diária da população. 

Assim, percebe-se a necessidade de pesquisar acerca da funcionalidade das obras 

desenvolvidas nas vias de acesso da RMG com Goiânia, por meio de uma ótica dos usuários 

de tais vias, seja por meio do transporte coletivo público metropolitano, veículo individual 

ou dos pedestres. Deste modo, a pesquisa decorre a partir dos últimos cinco anos, pois foi um 

período em que vários projetos de intervenção urbana, com objetivo de qualificar a 

mobilidade foram desenvolvidos e implantados.  

Com o objetivo de apontar as adversidades na mobilidade urbana ocasionados por 

fatores diversos, tais como as obras de intervenção nas vias de Goiânia, o transporte coletivo, 

os congestionamentos e as políticas públicas. O terceiro capítulo aborda inicialmente, uma 

análise da mobilidade urbana, as políticas públicas e o transporte no Residencial Jardins do 

Cerrado. Este setor foi escolhido por fazer parte de uma região de expansão urbana de 

Goiânia, o que afeta diretamente a mobilidade urbana de Goiânia e de algumas áreas de 

acesso da RMG. No decorrer do capitulo há um balanço sobre as obras de intervenção no 

trânsito, associado ao transporte público e o deslocamento diário da população da RMG para 

Goiânia. 

 

 

3.1. AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E A SEGREGAÇÃO DOS SETORES 

JARDINS DO CERRADO 

  A relevância na análise sobre o complexo do Jardins do Cerrado se concretiza por 

meio da importância estratégica que este exerce no processo de especulação imobiliária e 

expansão urbana de Goiânia, o que afeta diretamente a mobilidade urbana da metrópole e 

Região Metropolitana. De acordo com estes aspectos, a integração do setor com a metrópole 

acontece pela Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, que segue pela GO-060 e 

desemboca no viaduto Leôncio Barbosa da Silveira que liga a rodovia com as avenidas 

Castelo Branco e Anhanguera.    
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 Os setores Jardins do Cerrado foram inicialmente implantados em 2009, como um 

meio de retirar famílias carentes de áreas de risco, por meio do programa federal “Minha 

Casa, Minha Vida” e se organizam entre o Jardins do Cerrado I ao VII, no entanto, há grandes 

diferenças estruturais e de infraestrutura, entre os setores.  

 O programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV) foi constituído em 2008 por 

meio de duas fases: a primeira, estabelecida em 2009, por meio da Lei n o 11.977/2009, e a 

segunda em 2011, com a Lei n o 12.424/2011. As duas fases têm como meta implantar 1 

milhão de imóveis para famílias com renda inferior a 10 salários mínimos mensais. Este 

projeto foi implantado em Goiânia por meio da parceria da Prefeitura Municipal de Goiânia 

com o Governo Federal, o complexo Jardins do Cerrado foram planejados para atender mais 

de 20.000 habitantes, e se desenvolveria do Jardins do Cerrado I ao XI. 

 Marques; Rodrigues (2013) pontuaram que o objetivo declarado do programa foi a 

redução do déficit habitacional nacional. A principal inovação do programa situa-se nas 

condições para o atendimento das famílias mais pobres, prevendo elevado subsídio para as 

famílias enquadradas na faixa 1 (entre 0 e 3 salários mínimos mensais de renda familiar). 

Esta faixa corresponde às famílias destinadas aos Setores Jardins do Cerrado I ao IV. Oferece 

financiamento moderado para famílias da faixa 2 (entre 3 e 6 salários mínimos), esse grupo 

corresponde também, aos conjuntos do Jardins do Cerrado do V ao VII. A faixa 3 não possui 

subsídio para as famílias que se encontram entre 6 e 10 salários mínimos de renda. Além 

disso, as três faixas têm acesso ao Fundo Garantidor da Habitação (FGHab), no qual viabiliza 

um sistema de compensação no caso de instabilidade de renda dos mutuários.   

 A importância de se estudar esse complexo de setores do Jardins do Cerrado ocorre 

devido ao seu planejamento futuro, pois apesar de ainda serem setores novos, o quantitativo 

populacional possui uma relevância. Segundo o censo do IBGE (2010) os setores Jardins do 

Cerrado possuíam um total populacional de 8.732 habitantes, ou seja, o complexo possui uma 

população total maior, que o quantitativo populacional de nove municípios da RMG.  

 O setor se torna pertinente para a análise da locomoção desses habitantes para as 

regiões centrais de Goiânia, seja para trabalho, estudo ou comercial. Esta mobilidade terá 

influência direta das políticas públicas voltadas à estruturação das vias e ao transporte 

público.  
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 Ao observar a figura 06 verifica-se a extensão da área do Setor Jardins do Cerrado. A 

estrutura do conjunto de setores do Jardins do Cerrado, possui duas vertentes distintas. No 

Cerrado I ao IV, os setores são constituídos por casas simples com 42 m², sendo as casas 

construídas pela própria prefeitura, e, até o ano de 2012 não possuíam asfalto, os moradores 

sofriam com problemas de falta de escola, creche e postos de saúde, além das dificuldades 

com o transporte coletivo. Os setores do Jardins do Cerrado V ao VII faziam parte de uma 

área pertencente ao grupo Brookfield Incorporações. Os mesmos desenvolveram o projeto 

das casas e dos setores, em forma de mini condomínios fechados, os quais fazem parte de um 

grande setor planejado, onde os moradores possuem áreas de lazer, asfalto, linhas de ônibus, 

escola e creche.  

 Neste caso a prefeitura concedeu algumas casas com metragens de 42 m² a 65 m², 

para os inscritos no programa MCMV. Os beneficiados, neste caso, pagavam uma 

mensalidade que correspondia à 10% de seu salário. Outra parte dos imóveis era vendido 

pela Brookfield com valores que variavam entre R$90.000 e R$120.000, com o 

financiamento realizado por meio do programa MCMV e a Caixa Econômica Federal. 

 O direito à moradia de qualidade, com acesso aos serviços necessário para vivência 

urbana, tais como, saúde, educação, segurança, saneamento básico, transporte público e áreas 

de comércio e lazer, são de extrema importância para um desenvolvimento social. Santos 

(1987) desenvolve a ideia do direito de morar, que para ele difere do direito a ser proprietário 

de uma casa. O autor apresenta o papel das imobiliárias, que veem as edificações como 

oportunidades de lucro, o que deixa de lado a importância social do imóvel.  

 Esta abordagem demonstra que a qualificação da moradia e da vivência urbana, não 

se conectam às perspectivas das empresas imobiliárias. O Residencial Jardins do Cerrado é 

um belo exemplo dessa problemática, este possui uma grande área para se desenvolver, que 

por sua vez, afetará toda região, pois estabelecerá uma nova área para expansão da metrópole. 
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Figura 06: Goiânia: Complexo Jardins do Cerrado, 2010. 
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 As áreas referentes aos setores Jardins do Cerrado VIII ao XI pertenciam também ao 

grupo Brookfield Incorporações, no entanto o grupo vendeu a área para o grupo imobiliário 

Leonardo Rizzo. Segundo um corretor de imóveis da Brookfield Incorporações5, esta área 

ainda não foi construída, mas já se encontra em obras. Mas o que há de mais relevante acerca 

dos setores Jardins do Cerrado, é que eles caminham para ser dos setores mais populosos de 

Goiânia, pois espera-se que até o final da implantação das suas onze etapas, o quantitativo 

populacional ultrapasse os 50 mil habitantes. 

 Ao analisar o (Quadro 02) verifica-se o quantitativo populacional concernente ao ano 

de 20106, ou seja, representa apenas a população dos setores Jardins do Cerrado do I ao IV. 

Sendo assim, a população do bairro possivelmente ultrapasse os 25 mil habitantes, pois os 

Jardins do Cerrado do V ao VI é composto por mais residências que as etapas anteriores, as 

casas entregues pela prefeitura nessa etapa representam 46% do total de casas entregues até 

2011, juntamente com as casas e apartamentos vendidas pela Brookfield, e entregues pala 

prefeitura após 2011, é possível afirmar que o quantitativo populacional de fato se aproxima, 

ou até mesmo seja maior que o valor estimado.  

 QUADRO 02. Dados Gerais sobre os Setores do Jardins do Cerrado  

Dados Gerais sobre os Setores do Jardins do Cerrado  

População Total em 2010 8.732 

Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação em 

2013 2 

Unidades Educacionais da Rede Municipal de Educação em 2013 1 

Escolas da Rede Estadual de Educação em 2013 0 

Unidades habitacionais entregues pela Prefeitura de Goiânia no 

Jardins do Cerrado até 2011 3.907 

Área do Bairro(m²) Res. Jardins do Cerrado do I ao VII 3.620.169,35 

Área do Bairro(m²) Res. Jardins do Cerrado do VIII ao XI 1.530.596,81 

Fonte: IBGE - Censo 2010; SME 2013; SEDUC 2013; Secretaria Municipal de Habitação 2011. 

 

 Ao observar o quanto o setor crescerá, é possível inferir o impacto do mesmo na 

mobilidade da GO – 060 e no viaduto que interliga a rodovia à avenida Castelo Branco e 

 
5 A entrevista feita com o corretor de imóveis da Brookfield Incorporações foi realizada em dezembro de 
2015, a pedido do entrevistado, não houve qualquer tipo de identificação. 
6 Os dados secundários coletados foram apenas da população censitária de 2010, não havendo dados 
populacionais atualizados, foi estabelecido que usaríamos apenas os dados coletados junto ao senso de 
2010. 
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Anhanguera, elevando ainda mais os transtornos com os congestionamentos. A implantação 

dos Setores Jardins do Cerrado foi realizada na extrema periferia de Goiânia, sendo assim, 

vários problemas surgiram. 

 O (Quadro 03) foi baseado em várias reportagens do Jornal O Popular noticiando 

vários problemas enfrentados pelos moradores do setor, que vai desde falta de serviços 

básicos, aos problemas com o transporte público. Pode-se observar que grande parte das 

dificuldades da região provêm da falta de organização e estruturação dos setores, 

principalmente nos residenciais Jardins do Cerrado do I ao IV. Esta área foi desenvolvida 

pela Prefeitura de Goiânia sem os serviços básicos de infraestrutura, a população apesar de 

aliviada por ter uma casa, ainda se indigna por não possuir o mínimo para uma vida adequada 

no residencial.  

QUADRO 3: Informações referente ao desenvolvimento e problemas dos Setores Jardins do 

Cerrado 

 

Número da 

reportagem 

Data 
Título da 

reportagem 
Assuntos abordados 

1 28/05/2011  

Prefeito anuncia 

programa de 

asfalto 

Um pacote de benefícios de pavimentação 

asfáltica para os bairros Jardins do Cerrado e 

Novo Mundo foi anunciado ontem pelo 

prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, durante o 

Mutirão da Prefeitura do Conjunto Vera Cruz 

2, região oeste da cidade 

2 28/07/2011 
Programa atinge 

1,1 mil pessoas 

Número corresponde à primeira etapa dos 

beneficiados com casas no bairro Jardins do 

Cerrado 7, na Região Sudoeste de Goiânia 

3 04/02/2012 

Novas “cidades” 

na Grande 

Goiânia 

Seis grandes projetos vão agregar cerca de 80 

mil novos moradores na capital e em 

Aparecida 

4 16/02/2012 

Passageiros 

sofrem sem 

abrigos 

Problema nos pontos de ônibus fica pior com 

chuvas. Em alguns bairros faltam abrigos há 

décadas 

5 30/04/2012 

Área para 

esportes 

construída junto 

ao centro 

comunitário 

Uma iniciativa realizada no Residencial 

Jardins do Cerrado 7, que tem como objetivo 

oferecer atividades para os jovens que vivem 

no conjunto habitacional, é um modelo a ser 

seguido, de acordo com o arquiteto e urbanista 

Renato Rocha.  

6 30/04/2012 

Demora de 

infraestrutura 

prejudica 

moradores 

Bairros são entregues pela Prefeitura sem 

postos de saúde, escola, asfalto e iluminação 

pública 



72 

 

7 09/08/2012 

Sem água e 

energia, CMEI 

para atividades 

As atividades das crianças atendidas pelo 

Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) 

do Residencial Jardins do Cerrado VI, com 

capacidade para 1,4 mil alunos, foram 

prejudicadas ontem 

8 15/11/2012 

Construtora é 

autuada por 

defeitos em obras 

A Brookfield Incorporações foi autuada ontem 

pelo Procon Goiás por má prestação de serviço, 

após vistoria realizada por agentes do órgão no 

Residencial Jardins Cerrado VII, em Goiânia. 

9 30/06/2013 
Longa espera por 

asfalto 

Moradores de 31 bairros em Goiânia aguardam 

há pelo menos 3 anos por vias asfaltadas 

1

0 
17/02/2014 

Minha casa, meu 

comércio 

Moradores de loteamentos públicos mais 

afastados mudam uso de residência para suprir 

carência 

Fonte: Jornal O Popular, edição online. Acesso em: 27/06/2015. Disponível em: 

http://www.opopular.com.br 

 

  No (Quadro 03) é possível agrupar as notícias sobre os diversos problemas registrados 

no Residencial Jardins do Cerrado, em três grupos, para melhor desenvolvimento da análise. 

Primeiramente o grupo 1, com as notícias referentes a estruturação do residencial; grupo 2 

aponta as reportagens sobre as áreas de comércio e lazer; grupo 3 é concernente às 

informações sobre o transporte e a mobilidade, entre o residencial e Goiânia. A partir desse 

agrupamento, consegue-se apontar os devidos responsáveis pela estruturação de alguns 

serviços e direitos da população, seja em âmbito municipal ou estadual.  

 Na (Figura 07) se constatam as várias características e problemas do Residencial 

Jardins do Cerrado, que vão desde a falta de planejamento à segregação sócio-espacial 

ocorrente no próprio setor. A (Imagem 03) apresenta a área que está sendo preparada para a 

construção de mais uma etapa do Residencial, assim como foi apresentado na (Figura 06). 

Na (Figura 07) as (Imagens 01 e 06) apresentam a propaganda realizada pela imobiliária, das 

casas vendidas via o programa Minha Casa, Minha Vida, no Residencial Jardins do Cerrado 

V, VI e VII. As casas desta região possuem área de lazer e infraestrutura básica de água, luz, 

telefone, internet, asfalto e rede de esgoto, o que é uma realidade totalmente diferente dos 

moradores do Residencial Jardins do Cerrado I, II, III e IV. Como é possível observar nas 

http://www.opopular.com.br/
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(Imagens 02, 04 e 05), essa área do residencial é totalmente desprovida de infraestruturas 

básicas para população.  

 Por meio destas observações sobre o Residencial Jardins do Cerrado, há o 

questionamento sobre o porquê de a Prefeitura entregar um projeto habitacional sem as 

devidas infraestruturas básicas para a população do Cerrado de I ao IV, mas a empresa 

imobiliária por meio de acordos com os órgãos municipais realizou as obras e conseguiu 

entregar casas e infraestrutura básica completa nos Cerrado V ao VII. Assim há indagação 

acerca de qual é o papel das ações governamentais. Estas políticas são para atender as mazelas 

da população ou os interesses de empresários?  

 A partir destas informações, é possível afirmar então, que um dos agentes que mais 

segrega a população na metrópole é o próprio Governo, que com suas ações de cunho 

capitalista, gera uma desqualificação e afastamento da população vulnerável 

financeiramente, por meio de várias ações, como projetos habitacionais periféricos, ações 

indiretas na elevação do valor do solo, entre outras atividades.   
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Figura 07: Mosaico de imagens do Residencial Jardins do Cerrado do I ao VII.  

Fonte: Gabriel Paiva (2015). 

  

 Através das adversidades presenciadas no residencial Jardins do Cerrado, pode-se 

conectar com a temática de Santos (1978), que apresenta a ideia sobre o acesso às atividades 

das áreas centralizadas da cidade. Para o autor, a sociedade urbana se divide entre aqueles 

que têm acesso às mercadorias e serviços, e aqueles que não as possuem ou tem dificuldades 

de se locomover ou adquirir os bens e serviços, devido ao acesso esporádico ou insuficiente 

ao dinheiro. Sendo assim, as dificuldades de mobilidade urbana dos ambientes 

metropolitanos desenvolvem um impedimento indireto, onde a população se submete à 

condições de deslocamento lastimáveis. Isso cria diferenças quantitativas e qualitativas de 

consumo, assim o ambiente metropolitano e as ações governamentais, segregam as atividades 

da metrópole, das suas periferias. 
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 A metrópole goianiense desenvolve uma centralidade das atividades de consumo e 

serviço dentro da RMG. Esta característica é desenvolvida também pela rede de transporte 

público metropolitano, onde a mesma centraliza todas as suas linhas para Goiânia, deixando 

o acesso entre os municípios da RMG complicado. A partir dessa observação, presume-se 

que a segregação sócio-espacial desenvolvida pela metrópole e pelo Governo, que 

desenvolve certas políticas habitacionais tais como o Residencial Jardins do Cerrado, onde o 

Governo em questão não se preocupa com a questão da mobilidade e acesso da população 

com as áreas centralizadas da metrópole. Nesse sentido a busca por serviços se torna mais 

complexa para as populações que residem nas áreas periféricas da metrópole e nos 

municípios vizinhos a Goiânia. 

 Em Santos, (2004) o autor apresenta certos tipos de consumo, a partir de uma 

observação das características populacionais dos ambientes metropolitanos. Ele aponta que 

todo indivíduo, qualquer que seja sua condição ou seu nível de renda, é prisioneiro da cidade. 

Na relação entre Goiânia e os municípios da RMG, é possível verificar tal aprisionamento. 

Como no caso dos bens e serviços que, por sua natureza ou devido à frequência da demanda, 

exigem uma proximidade no espaço e no tempo, no entanto essa relação entre tempo e espaço 

na metrópole, ocorre por meio da mobilidade urbana. Está entre Goiânia e a RMG não 

acontece de forma satisfatória. Assim a população enfrenta a problemática da mobilidade 

urbana e dos altos valores dos bens de consumo, encontrados nas centralidades da metrópole. 

 O Residencial Jardins do Cerrado é um bom exemplo, quando citamos os problemas 

de mobilidade urbana, pois o mesmo se localiza a 10 km do último setor da região Oeste de 

Goiânia, que é o Residencial Vera Cruz. Esta distância ocorre por dois motivos: 

primeiramente, a área possibilita uma expansão urbana da metrópole para região Oeste da 

cidade, e também por meio da implantação do setor foi possível elevar os valores do solo da 

região, o que favorece as empresas de imobiliária da metrópole. Assim é possível constatar 

que em Goiânia existe uma clara destinação das ações governamentais, onde os poucos 

privilegiados são os que detêm grande poder financeiro e político na capital, deixando assim 

a população a mercê dos problemas gerados pela negligência governamental. 

 Segundo a temática acerca da segregação sócio-espacial desenvolvida em Goiânia, 

tanto pelas ações Governamentais, quanto pela economia metropolitana, Corrêa (2011) 

apresenta a ideia de hierarquia urbana e a segregação desenvolvida por alguns espaços 

metropolitanos. O autor apresenta que entre a população de médio e alto status 
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socioeconômico há uma hierarquia urbana realmente, pois consome em diferentes 

localidades, ou seja tal população define certos espaços da cidade para desenvolver suas 

atividades de consumo e serviços, assim desenvolvem uma auto-segregação. Já os 

assalariados irregulares e regulares, mal remunerados, camponeses, sofrem uma segregação 

sócio-espacial imposta, seja por ações governamentais ou por um impedimento desenvolvido 

por classes econômicas mais abastadas. 

 Nos espaços metropolitanos há uma hierarquização dos espaços de consumo urbano. 

Em Goiânia é possível encontrar espaços de consumo e serviços, onde o acesso é de extrema 

dificuldade, principalmente para a população vulnerável financeiramente. Essa dificuldade 

ocorre principalmente pela falta de transporte público, um bom exemplo são alguns 

Shoppings de Goiânia que tem seu acesso prioritariamente por veículos individuais.  

 Ao analisar os problemas identificados no (Quadro 03) e apresentados na (Figura 07), 

é possível visualizar como as políticas públicas são desenvolvidas em Goiânia e na RMG, 

sejam elas na esfera municipal ou na estadual. Os problemas gerados por projetos, como o 

do complexo Jardins do Cerrado, ultrapassam escala local, pois eles geram possibilidade de 

expansão da metrópole de forma mal planejada, o que acarretam várias adversidades na 

mobilidade e a segregação sócio-espacial. 

 Tendo em vista os questionamentos relacionados ao Residencial Jardins do Cerrado, 

é possível afirmar que várias obras governamentais desenvolvidas em Goiânia, que afetam a 

capital e os municípios da RMG, não atendem satisfatoriamente as necessidades da 

população que usufrui do ambiente metropolitano. 

 Ao observar as demandas da RMG e de Goiânia no acesso aos bens de consumo e 

serviços oferecidos pela metrópole, percebe-se o transporte coletivo metropolitano como 

provedor da integração dos municípios da RMG com Goiânia. Com isso é possível apontar 

alguns questionamentos na aplicação desse serviço, em que se pode citar a precariedade do 

serviço, a falta de segurança, os problemas na integração das linhas intermunicipais da RMG, 

entre outros. Esta temática será desenvolvida no decorrer do capítulo. 
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3.2. TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO E A MOBILIDADE 

DIÁRIA DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 

 A relação entre a Região Metropolitana de Goiânia com a capital ocorre 

principalmente através da mobilidade diária da população, sendo o transporte coletivo o 

responsável por essa interligação. No entanto estas conexões estão insatisfatórias, seja pela 

falta de conforto e segurança, ou pelo elevado valor da passagem. Trata-se de uma 

dificuldade presente no Brasil inteiro, várias metrópoles possuem projetos e planos de 

mobilidade com foco na qualificação do transporte coletivo público, porém pouco se vê 

acontecendo para ampliar a qualidade do serviço prestado.  

 A implantação do sistema de transporte coletivo público em Goiânia teve início no 

final da década de 1960, em decorrência do crescimento populacional urbano e movimentos 

populacionais, que buscavam melhor mobilidade na cidade. As empresas que desenvolvem 

o serviço de transporte coletivo em Goiânia e na RMG são praticamente todas as mesmas 

empresas da década de 1970. Este monopólio do serviço prestado afirma o quão rentável é 

ele, no entanto apresenta sérias adversidades, que vão desde a demasiada lotação à 

insegurança. 

Em 1969, foi efetuada a primeira licitação de linhas. Em meados da década de 70, 

já havia em Goiânia, 55 (cinquenta e cinco) linhas de ônibus e quatro empresas que 

dividiam-nas: Viação Araguarina, HP Transporte Coletivo, Viação Reunidas e 

Viação Jussara. O serviço de transporte coletivo começa a ficar insatisfatório e é 

criado em 1975 o Sistema Integrado de Transporte Urbano do Município de 

Goiânia - SIT. A Lei Municipal nº 5.056/76, com alterações da Lei Municipal nº 

5.372/78, autorizou o Poder Executivo municipal a transferir pelo prazo de trinta 

(30) anos a exploração, a coordenação, o controle, a implantação e a operação desse 

sistema de transporte à Empresa de Transportes Urbanos do Estado de Goiás S/A 

– TRANSURB. Em obediência às disposições da Lei acima citada, o município de 

Goiânia firmou com a TRANSURB, em 22 de março de 1976, contrato de 

concessão transferindo para a Companhia todos os direitos e deveres afetos à 

prefeitura, nos contratos de concessão dos serviços do transporte coletivo. Esse 

contrato de concessão Município de Goiânia / TRANSURB terá fim então no ano 

de 2006. (...) A TRANSURB foi, posteriormente, substituída pela METROBUS 

(em 1997) empresa estatal constituída para sucedê-la, e que atualmente opera o 

Eixo Anhanguera (o maior da capital). As atribuições da antiga TRANSURB foram 

repassadas ou para a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos 

Serviços Públicos - AGR, cuja atribuição principal é a fixação das tarifas públicas 

e, consequentemente, também das tarifas do atual SIT, ou para o Grupo Executivo 

de Transporte - GETRANS (criado em 2001) que regulamenta as linhas e as 

operações das empresas de ônibus e do transporte alternativo. À Câmara 

Deliberativa de Transportes Coletivos – CDTC da Região Metropolitana de 

Goiânia - RMG compete à organização, a estruturação, a integração e a fiscalização 

do transporte coletivo dessa região, qualquer que seja o modal; ônibus ou micro-

ônibus. (LEMOS, 2004 p. 20-22) 
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 Atualmente o serviço de transporte coletivo em Goiânia e na RMG, é desenvolvido 

de forma integrada e 18 municípios são atendidos. Somente os municípios de Caturaí e 

Inhumas não possuem esta integração. A rede metropolitana de transporte público urbano foi 

instalada na RMG a partir da Lei Complementar nº 27, em seu parágrafo terceiro, onde a 

mesma estabelecia todos os municípios atingidos pelo serviço.  

§ 3º Fica instituída a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, unidade 

sistêmica regional composta por todas as linhas e serviços de transportes coletivos, 

de todas as modalidades ou categorias, que servem ou que venham a servir o 

Município de Goiânia e os Municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 

Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, 

Goianira, Goianápolis, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo 

Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis e Trindade, inclusive linhas e 

serviços permanentes que promovam a interligação direta ou indireta destes 

Municípios entre si e ou com o Município de Goiânia. 

 A gestão do transporte coletivo metropolitano na RMG é desenvolvida por uma 

parceria entre os municípios e o estado. A Lei estadual. Complementar n. 34, de 3 de outubro 

de 2001 regulamenta três instituições públicas com função de gerir o serviço de transporte 

na região metropolitana, são elas: Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC), 

Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo (CMTC) e Rede Metropolitana de 

Transporte Coletivo (RMTC).  

 As responsabilidades da CDTC consistem em desenvolver: “permissões e 

autorizações a qualquer título, bem como a organização, o planejamento, o gerenciamento, o 

controle e a fiscalização dos serviços de transportes coletivos, para fins de sua harmonização 

no contexto sistêmico da rede única instituída” (GOIÁS, 2001).  

A CMTC é uma instituição caracterizada como uma empresa pública, subordinada à 

CDTC, suas atribuições são: “executar a organização, o planejamento, o gerenciamento, o 

controle e a fiscalização operacional de todas e quaisquer modalidades ou categorias de 

serviços públicos de transportes coletivos de passageiros” (GOIÁS, 2001).  

A (Figura 08) apresenta o arranjo institucional da CDTC e da CMTC, é possível 

observar que a concentração de poder de decisão é desenvolvida pelos prefeitos de Goiânia 

e Aparecida de Goiânia, secretários de Goiânia e o Governo Estadual. Sendo assim, percebe-

se um dos motivos da precariedade do desenvolvimento do serviço de transporte coletivo 

metropolitano, nos municípios da RMG, pois exceto Goiânia e Aparecida de Goiânia, os 

demais municípios, apresentam problemas em relação à frequência e horários do transporte 
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coletivo, isso pode ser explicado pela falta de representatividade, dentro dos órgãos gestores 

do serviço de transporte coletivo.  

 
Figura 08. Arranjo institucional da CDTC e CMTC. 

Fonte: Goiás (2001); Alencar (2014).  

 A RMTC representa a atuação do sistema na prática, tal organização é responsável 

pela manutenção das vias, terminais, corredores, desenvolve a organização das linhas, 

trajetos realizados, horários, quantitativo de ônibus por linha, esquematização da integração, 

e se responsabiliza também, pela cobrança das faturas e controle e formas de pagamento. 

Estes serviços são desenvolvidos na RMG, no entanto se concentram em atender 

prioritariamente Goiânia e Aparecida de Goiânia. A Rede Metropolitana de Transporte 

Coletivo começou os seus serviços na década de 1970, no (Quadro 04) é possível observar 

as várias ações da RMTC e seu desenvolvimento, ao longo do tempo. 

 QUADRO 04: Síntese histórica das atividades do transporte coletivo desenvolvido 

pela RMTC  

 

Período Principais acontecimentos 

1970 a 1985 ● Estabelecimento da estrutura da rede e dos serviços, fundamentada no 

conceito da integração e ancorada no Eixo Anhanguera. 

● Centralização da gestão pelo Estado. 

1986 a 1999 ● Estagnação da rede e dos serviços. 

● Crescimento acentuado da população e instabilidade econômica do país. 

● Acomodação por parte das operadoras e uma ausência do poder público. 

● Reformulação do Corredor Anhanguera. 

2000 a 2002 ● Instabilidade das relações contratuais. 

● Paralisia de investimentos. 

● Planos e projetos de reformulação são realizados, mas não executados. 
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2003 a 2004 ● Inicia-se a reestruturação da rede de transporte coletivo. 

● Implantação de novos terminais. 

● Aumenta a oferta de ligações integradas. 

● O desequilíbrio do sistema. 

● Reordenamento da atuação das empresas operadoras e do serviço 

alternativo. 

2004 a 2005 ● Ajuste da operação do serviço local. 

● Redução da tarifa do Eixo Anhanguera. 

● Unificação tarifária. 

● Renovação da frota. 

● Retomada de ações em corredores de transporte. 

2005 a 2008 ● Vencimento dos contratos de concessão do SIT-RMTC 

● Atualização do Plano Diretor Setorial de Transportes Coletivos da RMG. 

● Licitação da concessão dos serviços do SIT-RMTC 

● Renovação da frota. 

2009 a 2015 ● Extensão da linha do eixo anhanguera até os municípios de Goianira, 

Trindade e Senador Canedo 

● Renovação da frota 

● Reforma dos terminais de integração 

● Reajuste da tarifa  

● O BRT do Corredor Norte-Sul tem início conceitual no Terminal 

Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, e termina no Terminal 

Recanto do Bosque, em Goiânia 

● Desenvolvimento do projeto do VLT, na extensão do Eixo 

Anhanguera 

Fonte: PDSTC – Plano Diretor Setorial de Transporte Coletivo da Grande Goiânia. (2007); Cunha 

(2012); RMTC (2016) 

 O transporte coletivo metropolitano da RMG, como foi apresentado no (Quadro 04), 

apresenta um foco na melhoria do transporte coletivo público, apenas em Goiânia e a Grande 

Goiânia que representa os municípios de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Goianira e 

Trindade. São esses municípios que possuem o maior número de linhas de ligação com a 

capital. 

Lemos (2004) demonstra as organizações das redes de tráfego da rede metropolitana 

de transporte coletivo que começou a se efetivar em meados do ano de 2006 são compostas 

de linhas estruturais e linhas alimentadoras. As linhas estruturais são a espinha dorsal do 

sistema e podem assumir as seguintes funções:  

1. Ligações de média capacidade sobre trilhos, nos corredores onde o modo 

ônibus não permite o atendimento adequado da demanda (se refere ao projeto 

do Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT, que ainda está em desenvolvimento e 

sem previsão para sua conclusão);  
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2. Ligações radiais com a área central através dos principais corredores do 

transporte coletivo;  

3. Ligações transversais conectando outros polos de atração além da área central;  

4. Ligações perimetrais estabelecendo também ligações transversais, porém com 

um trajeto mais periférico, com o objetivo de interligar as estações de 

integração;  

5. Ligações diametrais interligando polos de desejos de viagens passando pela 

área central. 

O maior obstáculo concernente às linhas e trajetos do transporte coletivo na capital e 

na região metropolitana, é o engessamento das mesmas, pois a grande maioria delas já é 

desenvolvida há muitos anos na cidade e na região. Quando se examina o desenvolvimento 

do espaço urbano da capital e dos municípios limítrofes se constata que o transporte coletivo 

ainda é bastante deficitário apresentando diversos problemas. Algumas regiões da capital 

apenas possuem um terminal de interligação, como a região norte da cidade. O problema da 

região noroeste é a dependência dos terminais para se interligar com a região central da 

cidade. Há apenas duas linhas fazem esta comunicação, as que partem do Setor Bairro da 

Vitória e do Bairro Floresta em direção ao Centro de Goiânia, não passando por nenhum 

terminal de ônibus, tais linhas são chamadas de expressas e só funcionam nos horários de 

pico.  

A RMTC define suas linhas e trajetos em área Leste, Oeste e Sul, dentro de tal divisão 

são possíveis verificar diversas disparidades: 

● Área Leste: Contempla parte da região norte e leste da cidade, ela atua em oito 

eixos principais, com 21 linhas interligadas com algum terminal e possuem 

uma rota mais ampla, atendendo diversos setores da região e alguns 

municípios da RMG. Dentre esses oito eixos, dois atendem os municípios de 

Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás e Nerópolis. Esta região possui uma 

rota expressa e quarenta e cinco linhas alimentadoras, tais trajetos são os mais 

relevantes para a qualificação da mobilidade da população. 

●  Área Oeste: Abrange parte da região norte, a noroeste, região de Campinas e 

a parte oeste de Goiânia. Trata-se da área com a maior concentração 
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populacional da metrópole e é atendida por doze eixos principais, e vinte e 

nove linhas de ampla interligação. Dentre essas rotas existem duas que 

atendem os municípios da GO 060 e 070, pertencentes à RMG; duas linhas 

expressas onde saem das áreas mais periféricas da cidade. São sessenta e duas 

linhas alimentadoras, e embora haja uma quantidade elevada das mesmas, 

elas são extremamente sobrecarregadas.  

● Área Sul: Contempla as regiões sul, sudeste e sudoeste da cidade e possui 

dezoito eixos, com sessenta e duas linhas de integração ampla, abrangendo as 

áreas mais elitizadas da metrópole. A área é atendida por sete linhas expressas, 

ou seja, possui mais que o dobro das outras áreas de atuação da RMTC; os 

trajetos alimentadores são representados por setenta e nove linhas, o 

quantitativo se assemelha às outras áreas. O diferencial dessa zona de atuação 

da RMTC são as linhas 24h, que são atendidas por três linhas circulares, que 

beneficiam principalmente os setores: Marista, Garavelo, Novo Horizonte e 

Veiga Jardim que detêm duas linhas cada, os setores Bueno, Pedro Ludovico 

e Parque Atheneu, que são atendidos por uma rota.  

Estes dados demonstram algumas situações: A concentração do serviço nas áreas 

mais nobres da cidade, a mobilidade diária da população economicamente ativa e o modo de 

transformar o serviço prestado em mercadoria, o transporte coletivo em Goiânia e região, 

desenvolvidos para gerar lucro independentemente da qualidade. 

A qualidade do serviço de transporte coletivo público em Goiânia e região é 

amplamente questionável, pois apresenta diversos problemas, que vão desde a lotação até o 

engessamento das linhas e trajetos, os quais são desenvolvidos para lucrar o máximo possível. 

Outro ponto é o quantitativo de serviços desenvolvidos em cada área de atuação da RMTC, 

a variedade de linha e trajetos de uma área para a outra é grande, e isso afeta diretamente a 

qualificação do serviço prestado à população.  

Por meio de algumas entrevistas7 realizadas durante o trabalho de campo nas linhas 

que ligam ao residencial Jardins do Cerrado, Vila Mutirão, Bairro da Vitoria, Goianira, 

 
7 As entrevistas foram realizadas durante o trabalho de campo nos trajetos citados, das 06h00min às 
08h00min da manhã e entre as 17h00min da tarde e 20h00min da noite, a identidade dos entrevistados 
foi preservada a pedido dos mesmos. As entrevistas foram sobre a qualidade do transporte, o tempo de 
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Trindade, Setor São Judas Tadeu e Setor Maysa, sobre a temática qualidade do transporte 

coletivo como um todo a grande parte dos entrevistados, descreveu o serviço como ruim ou 

parcialmente adequado, pois segundo eles as questões de demora, falta de segurança, lotação 

e falta de educação do motorista, prejudica a qualidade do serviço.   

Sobre o tempo gasto na espera os entrevistados alegaram que muitas vezes essa espera 

é agravada pelos atrasos dos ônibus e pelo fato de alguns motoristas não pararem nos pontos, 

isso gera um grande transtorno e desconforto aos passageiros. A respeito do tempo total da 

viagem somente os entrevistados do setor São Judas Tadeu alegaram demorar menos de uma 

hora até o local pretendido, já os demais entrevistados todos enfatizam que o tempo gasto em 

todo o percurso supera uma hora e meia de viagem, o que gera grandes transtornos aos 

usuários, pois sofrem com o estresse da viagem, com o medo de ser assaltado, ou até mesmo 

de chegar atrasado ao destino final, que por muitas vezes é o trabalho ou escola. 

QUADRO 05: População Estimada de Goiânia por área de atuação da RMTC - 2010 

REGIÃO POPULAÇÃO 

Área Oeste 553.936 

Área Leste 319.113 

Área Sul 444.952 

TOTAL GERAL 1.302.001 

Fonte: IBGE - Censo 2010 
  

Ao analisar como o serviço é projetado e desenvolvido de acordo com as três áreas 

de atuação da RMTC, o quantitativo populacional deveria ser o maior motivador para o 

planejamento das linhas e trajetos dos ônibus.  Porém ao analisar o (Quadro 05) onde o 

quantitativo populacional é maior na área oeste de atuação da RMTC, há o questionamento 

de porque o quantitativo de linhas e trajetos da área Sul ser maior que na área oeste? Teria a 

concentração de setores nobres na área sul influência sobre o desenvolvimento das linhas? 

Essas populações desses setores utilizam o transporte coletivo, ou são seus empregados? A 

disparidade entre as áreas de atuação da RMTC são grandes, e é preciso analisar os agentes 

que influenciam estas diferenças. 

A mercantilização do serviço de transporte público em Goiânia e RMG afeta 

diretamente na sua qualificação, pois as empresas que possuem a concessão da prestação 

 
espera, as condições de segurança e conforto e o tempo gasto em todo o percurso até o destino final, 
foi entrevistado cerca de dez pessoas por linha percorrida, o que totalizou cerca de 80 entrevistados.  
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serviço priorizam o lucro e o crescimento econômico das mesmas. Quando se analisa a 

realidade do transporte público coletivo metropolitano na capital e região, há a percepção de 

que a qualificação do serviço prestado vem em segundo plano e a lucratividade do serviço é 

prioridade.  

Ao observar o (Quadro 06) percebe-se que a elevação do valor da passagem cresceu 

progressivamente nos últimos quatro anos, no entanto por meio das entrevistas e do trabalho 

de campo na utilização do transporte coletivo verifica-se que a qualificação do serviço não 

seguiu o mesmo progresso. Foram identificados grandes problemas como o conforto, atraso, 

falta de segurança e lentidão, no horário de pico tais problemas são imensamente agravados, 

ficando assim, evidente os problemas na prestação do serviço. 

QUADRO 06: Valor da tarifa do transporte público coletivo, nas capitais 

brasileiras de 2013 a 2016. 

 

Capitais brasileiras  2013 2014 2015 2016 

Aracajú (SE) R$ 2,35 R$ 2,70 R$ 2,70 R$ 3,10 

Belém (PA) R$ 2,20 R$ 2,40 R$ 2,40 R$ 2,70 

Belo Horizonte (MG) R$ 2,85 R$ 3,10 R$ 3,40 R$ 3,70 

Boa Vista (RR) R$ 2,60 R$ 2,80 R$ 2,80 R$ 3,10 

Brasília (DF) R$ 2,00 R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 4,00 

Campo Grande (MS) R$ 2,70 R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,25 

Cuiabá (MT) R$ 2,80 R$ 2,80 R$ 2,80 R$ 3,10 

Curitiba (PR) R$ 2,70 R$ 2,85 R$ 2,85 R$ 3,15 

Florianópolis (SC) R$ 2,60 R$ 2,75 R$ 2,98 R$ 3,10 

Fortaleza (CE) R$ 2,20 R$ 2,20 R$ 2,20 R$ 2,75 

Goiânia (GO) R$ 2,70 R$ 2,80 R$ 3,30 R$ 3,70 

João Pessoa (PB) R$ 2,20 R$ 2,35 R$ 2,35 R$ 2,70 

Macapá (AP) R$ 2,10 R$ 2,10 R$ 2,10 R$ 2,75 

Maceió (AL) R$ 2,50 R$ 2,85 R$ 2,85 R$ 2,85 

Manaus (AM) R$ 2,75 R$ 2,75 R$ 2,75 R$ 3,00 

Natal (RN) R$ 2,20 R$ 2,35 R$ 2,35 R$ 2,65 

Palmas (TO) R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 2,95 

Porto Alegre (RS) R$ 2,95 R$ 2,95 R$ 2,95 R$ 3,25 

Porto Velho (RO) R$ 2,60 R$ 2,60 R$ 2,60 R$ 2,60 

Recife (PE) R$ 2,15 R$ 2,15 R$ 2,15 R$ 2,45 

Rio Branco (AC) R$ 2,40 R$ 2,90 R$ 2,90 R$ 2,90 

Rio de Janeiro (RJ) R$ 3,00 R$ 3,40 R$ 3,40 R$ 3,80 

Salvador (BA) R$ 2,80 R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,30 
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São Luís (MA) R$ 2,10 R$ 2,40 R$ 2,40 R$ 2,60 

São Paulo (SP) R$ 3,00 R$ 3,50 R$ 3,50 R$ 3,80 

Teresina (PI) R$ 2,10 R$ 2,10 R$ 2,10 R$ 2,50 

Vitória (ES) R$ 2,45 R$ 2,45 R$ 2,45 R$ 2,45 

Fonte: ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos, 2016. 

A busca por lucratividade das empresas vinculadas à RMTC se destaca quando se 

observa o aumento no valor cobrado das passagens de ônibus, das capitais brasileiras, pois 

ao observar o (Quadro 06) identifica-se que Brasília, São Paulo e Goiânia foram as capitais 

com o maior quantitativo de aumento na passagem. De 2013 a 2016 a capital federal teve um 

aumento de mais de R$ 2,00 na sua tarifa, já São Paulo teve uma elevação de R$ 0,80 na 

tarifa, Goiânia apresentou no mesmo período um aumento de R$ 1,00. Ao observar tais 

valores, verifica-se que as valorizações nas capitais citadas foram bem maiores que nas 

demais capitais, o que nos leva a questionar, o que melhorou após tantos aumentos, e ao 

analisar as condições atuais do transporte coletivo metropolitano, é possível concluir que 

estes aumentos não condizem com a qualidade que transporte coletivo oferece à população.  

 Avaliar a questão de lucratividade e a qualidade do serviço é algo essencial para 

entender as operações a serem tomadas para qualificar as atividades e ampliar os ganhos, no 

entanto, ao observar as ações da RMTC, percebe-se que elas objetivam apenas o lucro 

excessivo, deixando assim as demandas da população em segundo plano. 

 Por conseguinte, ao analisar as atividades da RMTC no decorrer dos anos, se percebe 

que o objetivo foi tentar qualificar e ampliar a rede de transporte coletivo de acordo com suas 

próprias necessidades mercantis. Ao dialogar com a colocação de Santos (2001), sobre as 

características qualitativas que o sistema de transporte público urbano deve abranger, tendo 

em vista todos os seus aspectos nota-se que a organização e ações da RMTC não atingiram 

seus objetivos qualitativos. Desta forma, o autor apresenta oito pontos principais, sobre a 

qualificação do transporte público, aos quais torna-se possível correlacionar com a realidade 

do transporte coletivo em Goiânia e na RMG. 

1) Acessibilidade ao sistema, determinada pela distância que os usuários devem 

percorrer desde sua origem até o ponto de embarque e do ponto de desembarque até 

seu destino final. Quanto menor for essa distância percorrida, significa que há maior 

disponibilidade de linhas e, em consequência, maior cobertura geográfica, 

interligando de maneira mais efetiva os lugares e atendendo melhor a população. 
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Ao concatenar as características apontadas no primeiro ponto com a região estudada, 

Goiânia e RMG apresentam grandes problemas no que se refere à integração dos setores e 

dos municípios. Um exemplo é a ligação do Setor Maysa II do município de Trindade, esta 

área é conurbada com Goiânia, e é conhecida como Trindade II, devido a sua distância da 

região central do município de Trindade; assim para a população do referido setor se deslocar 

para o centro de Trindade, os mesmos devem ir para Goiânia, para depois se deslocar para 

Trindade. Esse é um exemplo de como Goiânia centraliza as atividades da RMTC, o que 

acarreta uma grande dificuldade para o deslocamento populacional.  

2) Tempo de viagem determinado pela velocidade comercial dos veículos e da geometria 

das linhas. A velocidade comercial depende da distância média entre pontos de 

parada, do grau de separação entre o transporte público e o tráfego em geral e das 

condições de trânsito e de rolamento proporcionada pela pavimentação das vias. A 

geometria das linhas depende das rotas: se são diretas, maior velocidade; se sinuosas, 

velocidade menor. 

Sobre a questão do tempo de viagem, em Goiânia e Aparecida de Goiânia, salienta-

se alguns projetos que estão atualmente em construção, ou foram concluídos nos últimos 

cinco anos, entre eles, se destaca o corredor da Avenida T-7, T-63, Avenida 85, extensão do 

corredor do Eixo Anhanguera, para Senador Canedo, Goianira e Trindade, as obras do BRT 

que liga a região Norte de Goiânia, até o terminal Veiga Jardim. Tais intervenções objetivam 

elevar a velocidade do transporte coletivo metropolitano, no entanto a rede de transporte, 

ainda carece de muitas modificações, para ser considerada satisfatória para o usuário do 

serviço de transporte público em Goiânia e na RMG. 

3) Confiabilidade, determinada pelo grau de certeza que os usuários têm sobre os 

horários de saída e de chegada dos veículos. É medida pela porcentagem de viagens 

programadas que não foram realizadas, incluindo as realizadas parcialmente e as 

concluídas com atraso superior a cinco minutos. Quanto maior a pontualidade, maior 

a confiabilidade e fidelidade dos usuários ao sistema.  

4) Frequência de atendimento, determinada pelo intervalo de tempo entre passagens 

consecutivas de veículos pelos pontos de parada. É de grande importância para os 

usuários que conhecem os horários disponíveis, podendo ter maior flexibilidade de 

horário, como também para os usuários que chegam aleatoriamente nas paradas.  
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No que se refere aos pontos qualitativos sobre a confiabilidade, horários e frequência 

do atendimento apresentados, nos últimos cinco anos a RMTC implantou um sistema online, 

onde o mesmo informa os horários, frequência, tempo de espera de acordo com o trânsito e 

possíveis rotas de integração dos ônibus, estas informações podem ser acessadas por qualquer 

aparelho com conexão de internet.  

Estas ações são referentes à parte interativa da prestação do serviço de transporte 

coletivo, mas na prática a disparidade entre o serviço interativo da RMTC para a realidade 

do serviço prestado diariamente a população, é gigantesca, pois durante o trabalho de campo8, 

foi possível notar que alguns ônibus estavam atrasados e extremamente lotados, assim em 

alguns pontos da linha o motorista seguia sem parar. Isso ocorreu no horário de pico, nos 

setores da região Oeste e Noroeste de Goiânia, Trindade e Goianira: Jardim Curitiba II, III e 

IV; Bairro da Vitoria, Maysa I e II, Jardins do Cerrado, Santos Dummont e Terminal Padre 

Pelágio. Tais problemas segundo os passageiros são frequentes, isso mostra o quanto a 

prestação desse serviço ainda é precária.   

5) Lotação determinada pela relação entre o número de passageiros no interior do 

veículo nos horários de pico, momento de lotação máxima e sua capacidade. Para 

ônibus, a capacidade é calculada com taxa de sete passageiros em pé por metro 

quadrado.  

A realidade do serviço de transporte em Goiânia e na RMG apresenta diversas 

situações, entre eles, se destaca o problema com a lotação do ônibus nas linhas que atendem 

os municípios da RMG e as regiões periféricas de Goiânia. Durante o trabalho de campo foi 

possível entender como a população é tratada, pois provavelmente um caminhão boiadeiro 

possui muito mais segurança e conforto para seus devidos ocupantes. Alguns problemas 

acarretados por essa lotação nas linhas que atendem a RMG e a periferia da cidade, são a 

insegurança que vai desde assaltos a risco de acidentes, ao desconforto durante a viagem. 

 
8
 Para desenvolver a análise de como é a rotina do transporte coletivo e suas problemáticas, foi realizado 

um trabalho de campo, onde observávamos o tempo gasto, os atrasos, a lotação, a condição de acomodação 

dos passageiros e a frequência, para isso o trabalho de campo foi dividido em duas partes, a observação 

externa (condições dos pontos, frequência do transporte, a qualidade do serviço prestado) e interna (fizemos 

a viagem em quatro linhas do transporte coletivo, são elas: B. da vitoria --> T. Pe. Pelágio; T. pe. pelagio -

-> B. vitória; J. curitiba --> T. Pe. Pelagi; T. pe. pelagio --> J. Curitiba; Maysa --> T. Pe. Pelagio; T. pe. 

pelagio --> Maysa; J. Cerrado VII --> T. Vera Cruz --> T. pe. pelágio  (Eixo Anhanguera); T. pe. pelagio(Eixo 

Anhanguera) --> T. Vera Cruz --> J. Cerrado VII, para verificar as condições de segurança, conforte e 

agilidade, do serviço prestado.). 
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6) Características dos veículos, como seu estado de conservação e a sua tecnologia que 

afetam o conforto dos passageiros durante as viagens. O estado de conservação está 

relacionado à limpeza, ao aspecto geral e à existência ou não de ruídos provenientes 

de peças não ajustadas do veículo. O fator tecnologia relaciona-se ao nível de serviço 

ofertado: microambiente interno do veículo, caracterizado pela temperatura, 

ventilação, nível de ruído, umidade do ar etc.; e arranjo físico: número e largura das 

portas, largura do corredor, posição da catraca, altura dos degraus etc.  

7) Facilidade de utilização, parâmetro envolvendo aspectos como a sinalização dos 

pontos de parada, existência de abrigo nos locais de maior demanda, divulgação de 

horários e distribuição de mapas simplificados dos itinerários das linhas com 

localização dos terminais, disponibilização de informações por telefone etc. 

Sobre a qualificação dos veículos, é possível observar no (Quadro 04), que a RMTC 

fez a renovação da frota periodicamente, devida condições do contrato para o 

desenvolvimento do serviço. No que se refere aos abrigos e informações prestadas pela 

central de informações da RMTC, a empresa desempenha um bom serviço, no entanto em 

alguns setores da área periférica de Goiânia não possuem paradas de ônibus coberto, tal fato 

também foi registrado em setores de Trindade e Goianira.  

8) Mobilidade caracterizada pelo grau de facilidade de locomoção das pessoas de um 

local para outro da cidade, utilizando o transporte público. Os aspectos que devem ser 

considerados nesta análise são além do planejamento e distribuição das linhas pela 

região, relativos aos usuários e, com destaque, aos portadores de necessidades 

especiais. 

A mobilidade diária da população, que utiliza o transporte coletivo público na RMG 

e em Goiânia ocorre de formas diversas, tudo depende da região e município o qual o usuário 

utiliza o serviço. O serviço prestado aos usuários das regiões centrais da cidade tais como 

setor Central, Marista, Bueno e Oeste possuem linhas diretas e frequentes, já as linhas que 

atendem setores e municípios, como Jardins do Cerrado, Maysa II, Goianira, Nova Veneza, 

sofrem com a demora, lotação, insegurança e também com os longos percursos das linhas. 

Em Vasconcellos (2012) desenvolve a ideia sobre a relação entre a qualidade do 

serviço de transporte coletivo público e a sua relação com o mercado. O autor aponta que a 

inserção do transporte público no mercado das empresas privadas, pode prejudicar o índice 
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qualitativo do serviço, tal colocação é desenvolvida na análise dos transportes públicos sem 

regulamentação, no entanto ao problematizar a prestação de serviços da RMTC para Goiânia 

e RMG, é lícito afirmar que a população carece de mais qualidade e segurança no transporte 

coletivo metropolitano.  

QUADRO 07: Correlação entre o rendimento médio por município da Região 

Metropolitana de Goiânia atendido pela RMTC, com o valor da passagem em 20149. 

Municípios da RMG Rendimento médio (R$) 
% em relação ao 

rendimento mensal* em 

2014 

Abadia de Goiás 1.737,67 7,73% 

Aparecida de Goiânia 1.596,75 8,41% 

Aragoiânia 1.289,44 10,42% 

Bela Vista de Goiás 1.631,73 8,23% 

Bonfinópolis 1.458,18 9,21% 

Brazabrantes 1.117,02 12,03% 

Caldazinha 1.425,34 9,42% 

Caturaí 1.436,85 ** 

Goianápolis 1.479,23 9,08% 

Goiânia 2.582,22 5,20% 

Goianira 1.565,90 8,58% 

Guapó 1.361,11 9,87% 

Hidrolândia 1.474,80 9,11% 

Inhumas 1.358,45 ** 

Nerópolis 1.477,37 9,09% 

Nova Veneza 1.380,41 9,73% 

Santo Antônio de Goiás 2.940,18 4,57% 

Senador Canedo 1.744,15 7,70% 

Terezópolis de Goiás 1.370,02 9,81% 

Trindade 1.479,28 9,08% 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, 2016; Associação Nacional de 

Transportes Públicos-ANTP, 2016. 

 O mercado do transporte público em Goiânia e na RMG afeta diretamente a população 

economicamente ativa, ao considerar o rendimento médio dos municípios da RMG, nota-se 

a relevância do valor da passagem no valor total do rendimento médio da população. Quando 

 
9
 *Dias referente a média de dias trabalhados por mês, tendo em vista, os 5 dias semanais e o sábado, o que 

totaliza no mês: 24 dias em média, o que representa um gasto médio de R$ 134, 40 mês. ** Município não 

atendido pela RMTC. 
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se analisa o (Quadro 07) constata-se que a porcentagem média em relação ao rendimento 

médio total dos municípios da RMG é de 8%, sendo que apenas quatro municípios ficam 

abaixo desse índice, Abadia de Goiás, Goiânia, Santo Antônio de Goiás e Senador Canedo. 

 Estes dados são referentes ao ano de 2014, pois em 2015 e 2016 as tarifas sofreram 

um aumento de R$ 1,00 em relação a 2014. Esse aumento é extremamente relevante para o 

trabalhador, pois ao avaliar o valor cobrado e a qualidade do serviço, é possível apreender 

que as empresas da RMTC elevam o valor da passagem sem ampliar a qualidade do serviço 

prestado. E isso afeta diretamente a qualidade na mobilidade diária da população. 

 A relevância da mobilidade diária da população economicamente ativa em Goiânia e 

na RMG ocorre quando se investiga a população dos municípios limítrofes a capital, pois 

eles desenvolvem um deslocamento diário que afeta diariamente o transporte coletivo e as 

vias da metrópole. Nesse contexto entendemos que a qualificação dessa movimentação é 

necessária, pois grande parte dessa população que se desloca, desenvolve atividades 

remuneradas, ou procura por saúde e educação. Para que ela seja aprimorada, é necessário 

um aperfeiçoamento do transporte coletivo, juntamente com ampliações na estruturação das 

vias de acesso da metrópole. 

O deslocamento temporário, ou seja, aquele que ocorre para fins de trabalho ou 

estudo com retorno ao município de origem, o que chamamos de movimento 

pendular, está geralmente ligado à expansão de uma determinada região que exerce 

uma influência em termos de centralidade, em boa parte das vezes, do mercado de 

trabalho. Em termos operacionais, há algumas controvérsias sobre os problemas 

e/ou limitações de variáveis referentes à migração e ao movimento pendular. A 

migração geralmente é considerada por movimentos que implicam mudança de 

residência, mas essa mudança pode ocorrer em distintas distâncias, inclusive por 

movimentos intra-urbanos. (SILVA, 2012, p.78) 

 Os deslocamentos intra-urbanos na RMG se centralizam em sua maioria para Goiânia, 

pois a cidade oferece desde serviços qualificados a oferta de trabalhos. Entre os serviços, a 

capital se destaca pela oferta na saúde, educação e comércios diversos, no que se refere às 

vagas de trabalho, a metrópole disponibiliza o maior quantitativo de empregos do Estado. 

Goiânia, como centralizadora de oportunidades profissionais na RMG, influencia 

diretamente na mobilidade diária da população. Como é possível averiguar no (Quadro 09), 

o quantitativo de pessoas que saem do seu município para trabalhar em outro é bastante 

elevado, e sendo a capital a maior geradora de ocupação profissional, afirma-se que a maioria 

das pessoas que buscam oportunidades de emprego fora do seu município de origem, vem 

para Goiânia. 
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 O (Quadro 08) expõe dados que demonstram o quanto Goiânia se destaca em relação 

aos outros municípios da RMG quando se trata de oferta de empregos. Tanto que a soma de 

todos os cargos ofertados pelos municípios da RMG com exceção da capital, representa 

aproximadamente 20% de todas as vagas de empregos que Goiânia oferece. Tal centralidade 

se dá por vários motivos, que vão desde a questão histórica comercial da cidade aos vários 

serviços disponibilizados. 

QUADRO 08: Ofertas de emprego na RMG em Agosto, Novembro de 2015 e Fevereiro de 201610. 

Municípios da RMG 
Vagas de emprego 

Agosto Novembro Fevereiro 

Abadia de Goiás 31 37 25 

Aparecida de Goiânia 1.478 1.937 1.003 

Aragoiânia 4 7 5 

Bela Vista de Goiás 23 29 13 

Bonfinópolis 1 2 0 

Brazabrantes 0 0 0 

Caldazinha 0 0 0 

Caturaí 0 0 0 

Goianápolis 9 11 7 

Goiânia 9.862 13.692 7.792 

Goianira 31 38 33 

Guapó 4 6 3 

Hidrolândia 19 26 15 

Inhumas 27 32 18 

Nerópolis 5 7 4 

Nova Veneza 2 1 0 

Santo Antônio de Goiás 0 0 0 

Senador Canedo 94 104 83 

Terezópolis de Goiás 2 6 5 

Trindade 97 105 85 

Fonte: Site Nacional de Empregos – SINE, 2015-2016. 

 Na RMG, os municípios que mais oferecem vagas de emprego são: Goiânia, a 

centralizadora das ofertas representando uma média de mais de sete mil empregos oferecidos 

nos períodos analisados; Aparecida de Goiânia apresenta uma média de mil e duzentos 

empregos; Trindade e Senador Canedo, uma média de 90 vagas de empregos e Goianira com 

 
10 Os meses selecionados foram definidos a partir de três momentos distintos na oferta de empregos: 
agosto mês de ofertas dentro da média, o dia da pesquisa 03/08; Novembro mês com elevação na oferta 
de empregos devido às festas e compras de fim de ano, dia da pesquisa 03/11; Fevereiro período após a 
alta de vagas de emprego do fim de ano, dia da pesquisa 03/02. 
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uma média de 31 oportunidades de emprego. Ou seja, ao verificar os dados do (Quadro 08) 

é possível inferir sobre a verticalização das vagas de emprego em Goiânia e como tal 

verticalização afeta os municípios limítrofes.  

 Entre os municípios que não fazem limites com a metrópole, apenas Bela Vista de 

Goiás, Inhumas e Hidrolândia possuem um quantitativo de oportunidades de empregos 

relevantes. Neste caso é possível estabelecer uma conexão entre os (Quadros 08 e 09) no 

sentido que, quando se investiga a questão da mobilidade diária da população apenas Bela 

Vista de Goiás e Inhumas não possuem um deslocamento populacional diário maior que 10% da 

população total do município. Esta informação pode ser explicada pelas oportunidades de empregos 

oferecidas nas duas cidades.  

QUADRO 09: Estimativa da população e movimentação pendular acima de 10% do total de 

habitantes dos municípios da RMG (Destaque para os municípios com maior quantitativo de 

deslocamento diário populacional) – 2010 

Município 

Estimativa 

da 

população 

total 

Sim, 

estuda em 

município 

diferente  

Sim, 

trabalha 

em 

município 

diferente 

Sim, 

estuda e 

trabalha 

em 

município 

diferente 

Total da 

população 

pendular 

% 

população 

pendular 

Abadia de Goiás 6.876 238 1.284 81 1.603 23,3 

Aparecida de 

Goiânia 455.657 20.163 88.718 6.824 115.705 25,4 

Aragoiânia 8.365 167 934 71 1.172 14 

Bonfinópolis 7.536 224 1.385 64 1.673 22,2 

Brazabrantes  3.232 217 361 42 620 19,2 

Caldazinha 3.325 116 417 18 551 16,6 

Caturaí 4.686 154 485 23 661 14,1 

Goianira 34.060 1.108 7.527 365 9.000 26,4 

Guapó  13.976 342 1.531 52 1.925 13,8 

Goiánapolis  10.695 412 881 57 1.350 12,6 

Hidrolândia 17.398 716 1.418 126 2.259 13 

Nova Veneza 8.129 247 796 47 1.090 13,4 

Nerópolis 24.210 643 2.061 120 2.824 11,7 

Senador Canedo  84.443 3.118 20.836 1.147 25.101 29,7 

Santo Antônio de 

Goiás  4.703 115 768 34 917 19,5 

Trindade 104.488 3.057 16.227 780 20.064 19,2 

Terezópolis de 

Goiás 6.561 158 572 10 740 11,3 

Estimativa da população e movimentação pendular menor de 10% do total de habitantes 

dos municípios da Região Metropolitana de Goiânia - 2010. 
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Município 

Estimativa 

da 

população 

total 

Sim, 

estuda em 

município 

diferente  

Sim, 

trabalha 

em 

município 

diferente 

Sim, 

estuda e 

trabalha 

em 

município 

diferente 

Total da 

população 

pendular 

% 

população 

pendular 

Inhumas 48.246 1.534 1.597 63 3.194 6,6 

Bela Vista de 

Goiás 24.554 734 1.320 54 2.108 8,5 

Fonte: Elaborado a partir de microdados do Censo Demográfico IBGE - 2010 

  

 A mobilidade diária da população nos ambientes metropolitanos ocorre por alguns 

motivos, entre eles, a busca por serviços, comércio e empregos, que o seu município de 

origem não oferece. Na RMG essa realidade não é diferente, de acordo com a configuração 

apresentada no (Quadro 09), dos vinte municípios integrantes da região metropolitana, em 

dezoito os índices de mobilidade diária é maior que 10% do total da população do município 

de origem. Entre esses dezoito municípios, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 

Bonfinópolis, Goianira e Senador Canedo, apresentam um deslocamento diário da população 

maior que 22% do total da população do município. 

 Ao analisar a (Imagem 08) tem-se uma noção da verticalização que a metrópole 

exerce sobre os demais municípios da RMG, Goianira (26,4%) e Senador Canedo (29,7) 

como é explicitada no (Quadro 09), apresentam as maiores porcentagens de população que 

se movimenta diariamente em busca de serviços, comércios e emprego.  

 Devido ao fluxo elevado de população que utiliza o transporte coletivo deslocando-

se, em sua maioria, para a capital oriundos de Goianira, Senador Canedo e Trindade, a RMTC 

implantou em setembro de 2014 três linhas de extensão do Eixo Anhanguera. Esta 

intervenção já era requerida pela população desses municípios há alguns anos. Não obstante 

o projeto foi implantado de forma inadequada, pois não foi criada nenhuma estrutura especial 

para privilegiar a circulação dos ônibus, tampouco pensaram no conforto e na segurança dos 

usuários.  

 Uma situação relevante foi a retirada de quatro linhas alimentadoras que atendiam os 

municípios de Senador Canedo, Goianira e Trindade em setembro de 2014. As rotas extintas 

foram: a 139 que atendia Goianira; a 255 e 625, em Senador Canedo; e a 142, em Trindade. 

A retirada desses trajetos gerou grandes transtornos para população, ou seja, aparentemente 

não houve um bom planejamento na execução dessas intervenções. 
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 Segundo os entrevistados das linhas que interligam Goiânia a Trindade e Goianira, a 

retirada dos ônibus alimentadores teve aspectos positivos e negativos, de acordo com os 

passageiros a extensão do eixo anhanguera diminuiu o tempo gasto na viagem, no entanto a 

falta de estrutura e a constante lotação em horário de pico, continuam a incomodar os 

passageiros. 
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Figura 09: Renda média e deslocamento intrametropolitano na RMG em 2010.
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 Os municípios que apontam as maiores taxas de deslocamento segundo a (Figura 09), 

em sua maioria são limítrofes a Goiânia. Isso demonstra que a centralidade dos serviços 

oferecidos pela capital representa também um problema para região, pois desfavorece as 

aplicações das políticas governamentais de muitos municípios da RMG.  

O acesso a serviços está associado às características dos indivíduos e famílias, 

destacando-se especialmente suas características socioeconômicas. Esta 

abordagem, que tem maior influência na economia e na demografia, considera que, 

além da renda, fatores como escolaridade dos indivíduos, escolaridade dos pais, 

idade e sexo seriam importantes elementos na explicação do nível de acesso a 

serviços públicos. (...) uma segunda linha de interpretação para o acesso a políticas 

públicas destaca o papel do Estado, as possíveis lógicas e interesses que este (ou 

segmentos de sua burocracia) teria em fornecer ou não serviços às camadas mais 

pobres da população. (TORRES; MARQUES; BICHIR, 2006, p. 233/234). 

 Assim como os autores apontam, as buscas por serviços dependem das necessidades 

populacionais. Estas dificuldades afetam principalmente as camadas menos abastadas da 

população que sofrem com o tempo de deslocamento até o município que oferece os serviços 

necessários e as oportunidades de emprego, que não são encontradas em seu município de 

origem. 

O fluxo cotidiano de trabalhadores para os grandes centros, hoje ocorre, não devido 

a uma política de “industrialização do campo” como visto na década de 1970, mas 

sim por falta de uma política econômica que proporcione a esse trabalhador uma 

perspectiva de obtenção de renda seja no campo ou na cidade, um novo caminho 

que não direcione o trabalhador a migrar para um grande centro já saturado de 

indivíduos que buscam oportunidades. (ROCHA; GHIZZO; SANTOS; 

VENTURA; PADOVANI, 2008. p. 04) 

 A canalização das oportunidades de empregos nos centros metropolitanos, afeta 

diretamente a organização e o transporte coletivo de uma região. A RMG possui uma 

concentração do serviço de transporte coletivo, pois a maioria das linhas intra-urbanas se 

conectam com Goiânia. Um exemplo desta característica é que, para uma pessoa sair de 

Trindade e ir para Goianira, ela tem duas opções: Com um veículo motorizado particular ela 

percorreria 23,2 km em 21 minutos de viagem, já com o transporte coletivo, a pessoa em 

questão passaria por dois terminais e duas linhas, totalizando um percurso de 40,4 km os 

quais seriam feitos em cerca de uma hora e cinquenta minutos, tais cálculos não levam em 

conta os congestionamentos. 

 A mobilidade diária da população que busca os serviços, comércios e trabalho em 

Goiânia é demasiadamente complexa, principalmente para a população que utiliza o 

transporte coletivo metropolitano. Ao analisar o (Quadro 10), fica clara a relevância do 
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serviço oferecido pela RMTC que apresenta as linhas que interliga os municípios da RMG a 

Goiânia e as linhas que passam pelas obras de intervenção urbana das GO 070 e 060. 

 QUADRO 10: Média de passageiros por dia útil, no mês de março* entre os anos de 

2010 e 2015, nas linhas selecionadas11**. 

Terminal  Linhas Denominação 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dergo 

50 

T. Dergo / Nova 

Veneza 457 521 533 501 510 525 

182 

T. Dergo / 

Guapó - Via T. 

Pq. Oeste 2.611 2.628 2.595 2.399 2.235 2.334 

287 

T. Dergo / Sto. 

Antônio de 

Goiás 888 1.094 1.094 1.103 1.136 1.197 

Maranata 
192 

T. Maranata / 

Aragoiânia 859 894 849 734 787 821 

Novo 

mundo 

212 

T. N. Mundo / 

Bonfinópolis 1.774 1.985 1.950 1.908 1.923 1.967 

255 

T. N. Mundo / T. 

Sen. Canedo 3.100 3.616 3.712 3.755 3.783 **** 

771 

T. N. Mundo / 

Goianápolis - 

Via Terezópolis 246 300 307 275 284 265 

Pe. 

Pelágio 

139 

T. Pe. Pelágio / 

Goianira - Via 

GO - 070***** 4.785 5.236 5.303 5.616 5.845 **** 

142 

T. Pe. Pelágio / 

T. Trindade 

***** 3.599 3.473 3.514 3.371 3.256 **** 

214 

T. Pe. Pelágio / 

Brazabrantes 437 432 462 445 457 442 

1 

Eixo 

Anhanguera 131.636 132.248 138.235 139.081 163.578 173.367 

338*** 

T. Pe. Pelágio / 

Jd. do Cerrado *** *** *** 1.220 1.348 1.497 

344*** 

T. Pe. Pelágio / 

Res. Cerrado VII *** *** *** 804 856 907 

42 

T. Pe. Pelágio / 

Finsocial / 

Centro  5.855 6.000 5.801 5.639 5.782 5.834 

 
11 *O mês de Março foi definido por estar entre os quatro meses (Março, Abril, Agosto, Setembro) com 
maior média de quantitativo de passageiros; **As linhas foram selecionadas primeiramente pelas que 
atendem os municípios da RMG, e pelas com maior fluxo de passageiros, que utilizam as obras de 
intervenção do Viaduto da GO 060 e 070; *** Linha teve início em Agosto de 2012; **** Dados não 
informados; ***** Linha foi substituída pelo eixo anhanguera Goianira/Trindade. 
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134 

T. Pe. Pelágio / 

Jd. Curitiba  3.134 3.251 3.352 3.268 3.287 3.325 

157 

T. Pe. Pelágio / 

São Domingos  4.937 5.158 5.147 4.907 5.034 4.987 

158 

T. Pe. Pelágio / 

B. Vitória - Via 

Vl. Mutirão 4.687 4.749 4.731 4.714 4.691 4.723 

Parque 

Oeste 
156 

T. Pq. Oeste / 

Abadia de Goiás 731 888 865 779 783 815 

Praça da 

Bíblia 

213 

T. da Bíblia / 

Hidrolândia 2.042 2.517 2.559 2.480 2.436 2.498 

283 

T. da Bíblia / T. 

Sen. Canedo - 

Via Goiás Carne 2.442 3.325 3.556 4.034 3.432 3.206 

580 

T. da Bíblia / T. 

Araguaia(Ap. de 

Goiânia) 5.564 5.089 5.373 5.548 5.437 5.332 

581 

T. da Bíblia / 

Nerópolis 2.238 2.897 2.869 2.960 2.896 3.053 

582 

T. da Bíblia / 

Bela Vista de 

Goiás 1.829 2.114 2.317 2.362 2.321 2.413 

Senador 

Canedo 
81 

T. Senador 

Canedo / 

Caldazinha 564 642 678 620 649 671 

Fonte: Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos - CMTC, 2015. 

 Ao apreciar o (Quadro 10) há a constatação de que os maiores fluxos de passageiros 

são provenientes dos municípios de Senador Canedo, Goianira, Trindade, Aparecida de 

Goiânia, Guapo, Nerópolis e Hidrolândia. Entre as linhas que atendem as regiões noroeste e 

oeste de Goiânia, as linhas 042, 134, 157 e 158 apresentam o maior quantitativo de população 

que saem da região noroeste para as áreas centrais da cidade. Todas essas linhas passam 

também pelas obras da GO 060 e 070, ou seja, o fluxo de veículos e pessoas nessas vias é 

intenso, frequente e vagaroso em horários de pico. 

 Ao observar o fluxo mensal da população que utiliza o transporte coletivo da região 

noroeste de Goiânia, o terminal do Setor Vera Cruz e os terminais de Trindade, Brazabrantes 

e Goianira na (Figura 10), constata-se que a influência das obras do viaduto da GO-070 e 060 

é extremamente relevante, pois por elas passam um grande volume da população 

economicamente ativa, que utiliza o transporte coletivo metropolitano. 
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Figura 10: Fluxo médio de passageiros por mês nos terminais selecionados em Goiânia e 

RMG, 2013. 
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 Esse fluxo diário da população que utiliza os serviços da RMTC sofre com os 

transtornos de uma viagem estressante, insegura e desconfortável e comparar o tempo gasto 

entre transporte público e o transporte individual, é interessante, pois é possível compreender 

o quanto o trabalhador assalariado que depende do transporte coletivo sofre.  

 Ao observar a (Figura 10) pode-se estabelecer uma comparação com o tempo gasto 

entre o transporte coletivo e o transporte individual, da região central de trindade ao centro 

de Goiânia, percurso de 27,6 km12: No transporte coletivo o passageiro pegaria duas linhas, 

até chegar ao centro ele passaria por quatro terminais e gastaria um tempo médio de uma 

hora e trinta e cinco minutos, isso fora do horário de pico, nas horas de maior 

congestionamento que vai das 06h00min às 08h30min da manhã; das 16h30min às 

19h20min, o tempo gasto pode passar de duas horas. No transporte individual foi feita a 

mesma linha do transporte coletivo nos mesmos horários, o tempo gasto foi em média de 

quarenta em cinco minutos à uma hora. Assim percebe-se que o transporte individual é mais 

eficaz para a mobilidade diária da população do que o transporte público, ou seja, é necessário 

que se desenvolva mais políticas governamentais para qualificar e ampliar os serviços de 

transporte coletivo em Goiânia e na RMG. 

 As ações governamentais para minimizar os congestionamentos e o tempo gasto entre 

os municípios limítrofes e bairros periféricos, ao centro de Goiânia foram desenvolvidas na 

GO 060 e 070, no entanto estruturalmente pouca coisa mudou nas vias onde as obras foram 

realizadas, no decorrer do próximo tópico será discutido, como as obras de intervenção no 

transito, afeta a mobilidade diária da população. Analise observará como tais obras afetam o 

deslocamento dos usuários de transporte coletivo e veiculo próprio. 

  

 

 

 
12 A informação para esse cálculo de tempo gasto foi desenvolvida por meio de trabalho de campo nos 
dias uteis do mês de outubro de 2015. Foram feitas cerca de três viagens em horários normais e de pico, 
nas linhas entre o terminal Pe. Pelágio – Trindade/Goianira, e foram feitas duas viagens em veículo 
individual seguindo as mesmas linhas do transporte coletivo.  
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3.3 A RELEVÂNCIA DAS OBRAS DE INTERVENÇÃO NO TRANSITO, NA 

QUALIDADE DA MOBILIDADE DIÁRIA DA POPULAÇÃO 

ECONOMICAMENTE ATIVA 

 As intervenções por meio de obras no trânsito são ações governamentais frequentes 

nas vias urbanas das metrópoles. Tratam-se de atividades necessárias para atender as 

demandas da população que se movimenta diariamente para e na metrópole.  Na RMG, as 

ações de interferência no trânsito são focalizadas em Goiânia e nas vias de acesso entre a 

capital e seus municípios limítrofes, devido ao grande fluxo populacional que diariamente se 

movimenta na cidade. As obras de intervenção que serão abordadas no decorrer do tópico 

atual estão separadas em concluídas, em andamento e sem data definida para ter início, 

conforme se observa na (Figura 11).  

 As obras que merecem destaque, pois influenciam diretamente a população que se 

movimenta das cidades adjacentes para Goiânia, são os viadutos GO-060, GO-070 e GO-

080. O primeiro localiza-se na saída para Trindade, possuindo o rebaixamento da Avenida 

Castelo Branco em forma de trincheira e o acesso superior se dá para as Avenidas 

Anhanguera e Castelo Branco. A obra da GO-070 está na saída para Inhumas, onde a rodovia 

passa por baixo do viaduto por meio de pistas duplas, o acesso superior é para as Avenidas 

Inhumas que dá acesso também a GO-060 e Perimetral Norte que favorece o acesso aos 

setores Campinas, Central e Aeroporto em Goiânia. 

 Outro viaduto que está em construção é o da GO-080, que terá a seguinte 

configuração: haverá um rebaixamento da Avenida Perimetral Norte, tendo a GO-

080/Avenida Presidente Kennedy passando pela parte superior. Tanto a GO-080, quanto a 

Perimetral Norte possuirão quatro pistas. Esta intervenção exercerá grande relevância para a 

região, pois é uma via que possibilita a ligação com a cidade de Anápolis, a qual possui um 

importante polo industrial, tal rodovia interliga pela Avenida Perimetral a BR 153 e as saídas 

de Inhumas e Trindade, e pela Avenida Presidente Kennedy é possível ter acesso a região 

central de Goiânia. Sendo assim, é possível afirmar que a GO-080 estabelece uma grande 

influência no acesso a várias áreas da metrópole. 
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Figura 11: Obras selecionadas do Estado de Goiás e Prefeitura de Goiânia: Ações de 

intervenção no trânsito que afetam a metrópole e sua região.
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 As obras estabelecidas nas GO-070 e GO-060 possuem grandes influências na fluidez 

do trânsito da região. Pelos viadutos há o fluxo da população proveniente da Região Noroeste 

e Oeste da capital, grupo que parte diariamente dos municípios de Goianira, Trindade, 

Inhumas, Brazabrantes e Caturaí para a metrópole. A análise sobre essas duas obras será 

desenvolvida de forma comparativa, ou seja, como era antes da obra e como ficou depois da 

conclusão da mesma, de modo a entender como o fluxo populacional diário foi afetado. 

 De acordo com o (Quadro 10) é possível verificar que dentre os municípios com 

maiores ocorrências de deslocamento diário da população estão Goianira e Trindade. Ambos 

somam um total de 29.064 habitantes que migram diariamente para outro município, e é 

possível afirmar que Goiânia é o destino de grande parte dessa população. Esse efetivo passa 

diariamente pelos viadutos da GO-070 (Av. Anhanguera) e GO-060 (Av. Bandeirantes e Av. 

Castelo Branco). Outro grupo de pessoas, o que se desloca dos bairros da região noroeste de 

Goiânia para as regiões centrais da cidade, passa pelos mesmos viadutos. Dentre os usuários 

do transporte coletivo entre 2010 a 2015, foram uma média diária total de 50. 781 habitantes 

que são atendidas por 24 linhas de ônibus metropolitanos.  

 A área onde se localizam as duas obras é de intenso fluxo tanto populacional, quanto 

de cargas, pois a Avenida Perimetral interliga a BR-153 com as regiões norte, noroeste e 

oeste de Goiânia e se conecta também, com as GO-070 e 060. Esta via possui um grande 

fluxo de veículos individuais, caminhões de carga, ônibus do transporte coletivo 

metropolitano e interurbano, ou seja, é um trajeto que necessita de fluidez, no entanto a obra 

do viaduto da GO-070 prioriza a rodovia e a conectividade com a Avenida Anhanguera. A 

questão é se o modelo atual da intervenção colaborou realmente com o fluxo dos veículos e 

das pessoas.  

 Ao analisar (Figura 12) é possível verificar algumas mudanças causadas com a 

construção do viaduto da GO-070, no entanto, a maior alteração está na obra do rebaixamento 

da rodovia. Esta intervenção objetiva facilitar a mobilidade das pessoas oriundas dos 

municípios de Inhumas, Goianira, e usuários do transporte coletivo da região noroeste e oeste 

de Goiânia, contudo os restantes das vias continuam similares ao que eram antes. 
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 Figura 12: As mudanças das vias envolvidas na obra do viaduto da GO-070. 

 Um dos maiores problemas ocasionados pela obra, do viaduto da GO-70 é a falta de 

acessibilidade adequada para os pedestres. O local possui faixa de pedestres, mas não é muito 

efetiva, observa-se que é uma via de extremo movimento, mas não há nem ao menos um 

semáforo para os transeuntes. Esta dificuldade é intensificada com o grande fluxo de 

pedestres no local, devido os comércios, bancos e o Shopping Portal. Assim tanto as vias 

laterais quanto a trincheira da rodovia contam com um trânsito intenso e constante de 

pedestres, carros, caminhos e ônibus. A obra do viaduto colaborou com o fluxo da rodovia e 
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com o acesso intra-metropolitano, mas acabou provocando vários problemas em suas vias 

laterais, dificuldades que afetam toda a população transeunte do local.  

 
Figura 13: As mudanças das vias envolvidas na obra do viaduto da GO-060 

 Ao abordar a obra da GO-060 na (Figura 13) se percebe ainda mais reveses após a 

sua implantação. Diferentemente da construção do viaduto da GO-070, onde foi possível 

notar certo êxito no fluxo diário existente no local, a construção do viaduto da GO-060 

aparentemente gerou mais riscos e possíveis transtornos do que qualificou as vias envolvidas 

na obra. Um dos grupos mais atingidos negativamente com a obra foram os usuários do 
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transporte coletivo, que sofrem com a ocorrência de congestionamento antes da chegada no 

Terminal Pe. Pelágio como é possível observar na (Figura 13).  

 
Fonte: Fotos do autor, 03 de junho de 2015. 
Figura 14: Os problemas de congestionamento nas vias laterais das obras dos viadutos da GO 070 e 

060. 

 Ao considerar as fotos da (Figura 14) é possível verificar os vários transtornos e riscos 

gerados pela construção das duas obras, as fotos em questão foram realizadas no mesmo dia, 

entre as 06h00min e 06h30min da manhã em pleno horário de pico em um dia útil. 

 Nas imagens do viaduto da GO-070 é possível perceber o congestionamento das vias 

laterais e a boa fluidez na área rebaixada, ou seja, se resolveu um problema, mas outro foi 

criado. Algo que agrava esse congestionamento é a falta de sinalização na rótula que passa 

por cima da área rebaixada, isto posto e associado com a falta de cordialidade dos condutores 

gera uma série de inconvenientes diários. 

 O viaduto da GO-060 apresenta algumas complicações relacionadas ao seu 

planejamento um pouco mais graves: primeiramente a trincheira da Avenida Castelo Branco 

apresenta riscos ao motorista por ser bastante estreito, pois caso ocorra algum acidente, o 

trânsito será todo travado no decorrer da mesma e afetará todo o fluxo populacional na região. 

O fluxo de veículos individuais na trincheira mostra a falta de um escoamento adequado para 
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o quantitativo de automóveis, tal fato mostra o quanto a obra do viaduto da GO-060 apresenta 

erros em seu planejamento. 

 Outro inconveniente verificado nas fotos é o objetivo da obra, pois ela claramente 

prioriza o deslocamento da população que utiliza o veículo individual. Pelas imagens é 

possível verificar que a via lateral que acessa o Terminal Pe. Pelágio está bastante 

congestionada, e há uma fila de cerca de seis ônibus, todos lotados. Outro fator que influencia 

essa lentidão no fluxo é a quantidade de semáforos para ter acesso ao terminal. Antes da obra 

era apenas um sinaleiro, atualmente são dois e isso afeta diretamente no tempo gasto para 

passar pelo viaduto e chegar ao terminal.  

 Desta forma, constata-se que os problemas que ocorrem na mobilidade diária da 

população economicamente ativa na RMG apresentaram pouca qualificação após a 

inauguração das duas obras. Estas intervenções não tiveram uma ação efetiva para o 

deslocamento da população que utiliza o transporte coletivo metropolitano. Desta forma ao 

analisar a construção da obra do viaduto da GO-080, há o questionamento acerca da 

efetividade da obra de acordo com as demandas da região.  

 Ao analisar a obra do viaduto da GO-080 na (Figura 15) percebe-se a similaridade 

com a construção do viaduto da GO-070, como o rebaixamento da Avenida perimetral pois 

é uma via com maior fluxo de automóveis e a rotatória na parte superior da obra, interligando 

a GO-080 com a região central e a Avenida Perimetral, com isso pode-se supor que os 

problemas decorrentes numa obra poderão ocorrer na outra também. Pois como ocorre no 

viaduto da GO-060 a via rebaixada apresenta um fluxo continuo e fluido, no entanto na rotula 

possivelmente ocorrerá congestionamentos, assim como acontece na saída para Goianira.  

 Algo em comum em todas as obras é o planejamento do modelo do empreendimento 

que possuem um rebaixamento na via de maior circulação e uma rotula para atender as 

demais vias. Isso mostra que os estudos do fluxo de mobilidade populacional e de tráfego, 

não afetam na estruturação da obra, pois elas apresentam um mesmo modelo estrutural, o que 

caracteriza tais obras como apenas uma política governamental, a qual é usada como 

propaganda em anos eleitorais.  
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Figura 15: As mudanças das vias envolvidas na obra do viaduto da GO-080 

 Assim conclui-se que as obras apresentam uma padronização na construção das 

mesmas. Ao estabelecer um comparativo entre o antes e depois das obras, percebe-se que 

pouco foi mudado efetivamente na estrutura das avenidas e rodovias. Portanto tal verba 

governamental foi realizada com o fim de colaboração do deslocamento populacional ou 

apenas para uma ação estratégica do Governo para utilizar as verbas. 

 Desta forma ao analisar as políticas governamentais voltadas ao transporte coletivo e 

as obras dos viadutos, percebe-se uma falta de coerência no atendimento das demandas 

populacionais. Nesse sentido, se esclarecem as mazelas que população sofre com o 
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deslocamento diário, os congestionamentos, a precariedade do serviço de transporte coletivo 

metropolitano e a falta das ações governamentais mais efetivas e funcionais, e que não 

aparentam ser prioridades nas políticas governamentais empregadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

__________________________________ 
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 A ideia da pesquisa de relacionar as obras de intervenção no trânsito com a 

mobilidade da população economicamente ativa teve início com observações sobre a 

realidade do espaço urbano de Goiânia e Região Metropolitana, que possui um grande fluxo 

populacional dos municípios limítrofes de Goiânia e da periferia da metrópole. Por meio 

destas observações que a pesquisa foi desenvolvida e com a finalização da mesma, tornou-se 

possível atentar para algumas questões que envolvem o transporte coletivo, as ações 

governamentais e o fluxo populacional. 

  O debate sobre as ações governamentais vai muito além do âmbito local e regional 

desenvolvido nesta dissertação. No decorrer da pesquisa, percebe-se que as atividades 

desenvolvidas pelo Governo, seja na omissão ou realização de algumas atividades, afetam 

diretamente a população. A implantação dos Setores Jardins do Cerrado pelo programa 

Federal Minha Casa, Minha Vida na periferia de Goiânia demonstra o quanto as ações 

governamentais se atentam muito mais às suas próprias necessidades, do que para as mazelas 

da população. Pois ao se implantar um setor que se localiza a 10 km do último setor da cidade, 

já é possível imaginar as várias dificuldades que esses moradores sofrerão, entre estas 

adversidades, tem destaque a da mobilidade urbana. 

 O serviço de transporte coletivo metropolitano deveria ter como objetivo sanar a falta 

de qualidade na mobilidade diária da população em Goiânia e Região Metropolitana. No 

entanto, o serviço prestado pelas empresas é extremamente desqualificado, em que se 

observam a falta de conforto, segurança e respeito, o que gera inúmeros transtornos para 

população. Afinal, o serviço de transporte público é precário somado às condições de trafego 

ainda piores, desse modo a mobilidade diária da população se torna extremamente sofrível, 

principalmente nos horários de pico. 

 Na tentativa de qualificar a mobilidade diária da população, algumas ações 

governamentais são desenvolvidas. O presente trabalho discutiu a funcionalidade das obras 

do viaduto das GO-060, 070 e 080 para mobilidade urbana de Goiânia e Região, tendo em 

vista o transporte coletivo e o transporte individual. Sendo assim, verificou-se que em todas 

as obras, o foco está em ampliar a qualidade da mobilidade urbana dos usuários do transporte 

individual e não dos passageiros do transporte coletivo metropolitano.  Estas características 

foram observadas principalmente ao analisar a obra do viaduto da GO-060 que pouco 

colabora com a qualificação do tráfego do serviço de transporte coletivo. Sendo assim, 

verifica-se uma falta de planejamento e preocupação para com os usuários do transporte 



112 

 

coletivo das regiões oeste e noroeste de Goiânia, que sofrem diariamente em busca dos 

serviços e empregos estabelecidos na metrópole. 

 Nesse sentido o trabalho contribuiu para compreender a relação entre as ações 

governamentais, as demandas populacionais, a mobilidade diária da população e o 

desenvolvimento e expansão do espaço urbano de Goiânia e dos municípios limítrofes a 

capital. Com isso se observa que a temática ainda gera diversos questionamentos sobre a 

qualificação do transporte coletivo e as ações governamentais como gestoras das demandas 

populacionais e geradoras de especulação no espaço urbano. 

 Portanto, é possível afirmar que a população vulnerável financeiramente usuária do 

transporte coletivo metropolitano continuará sofrendo diariamente com a ineficiência do 

serviço prestado e com os vários problemas de tráfego que são vivenciados em Goiânia 

diariamente. Enfim o debate sobre a qualificação do transporte coletivo e as ações 

governamentais que foquem a mobilidade diária da população deverá continuar a se 

desenvolver, pois as condições que esses usuários do serviço de transporte estão expostos é 

algo inaceitável, pois uma sociedade só se desenvolve de forma plena, por meio do 

aprimoramento da qualidade de vida populacional. 
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