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RESUMO 
 

A concentração cada vez maior da população nas cidades, resultado de um 
processo de urbanização rápido e descontrolado e a ausência de políticas públicas 
que disciplinem o uso indiscriminado do veículo motorizado individual, tem resultado, 
na maioria das cidades brasileiras, em aumento significativo do número de veículos. 
Resulta também na consequente deterioração da mobilidade e da qualidade da vida 
urbana. A necessidade de um planejamento que integre melhor o uso e ocupação do 
espaço urbano e a mobilidade decorrente tem levado a estudos e investigações na 
busca de indicadores e índices capazes de medir a qualidade de vida da população 
associando-a à qualidade da mobilidade. Nesta direção foi desenvolvido por (Costa 
2008), o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável – IMUS, o qual avalia 
quantitativamente e qualitativamente vários aspectos pertinentes à mobilidade, 
incluindo os cenários essenciais – social, econômico e ambiental. Esta dissertação 
objetiva a aplicação deste índice na cidade de Goiânia (GO) de forma a oferecer um 
diagnóstico das condições de mobilidade na cidade à luz desta metodologia.  A partir 
da avaliação do desempenho de cada indicador, também objetiva oferecer subsídios 
à tomada de decisão dos gestores públicos no que se refere aos processos de 
formulação, implantação e monitoramento de políticas públicas com vistas à 
promoção da mobilidade urbana sustentável e consequentemente da qualidade de 
vida na cidade. Os resultados indicam que embora ainda distante de alcançar níveis 
de sustentabilidade plenamente satisfatória (próximo de 1,0), o valor calculado 
(0,658) sugere, entretanto, que a mobilidade em Goiânia começa a trilhar, mesmo 
que de forma ainda tímida, os princípios da sustentabilidade. 
 
Palavras-Chaves: Mobilidade Sustentável. Planejamento urbano. Políticas Públicas. 
Indicadores de mobilidade. Índice de Mobilidade Sustentável. Goiânia. 
 



ABSTRACT 
 
The increasing concentration of the population in the cities resulted from a very rapid 
and uncontrolled urbanization process and the absence of public policies to regulate 
the indiscriminate use of private motorized vehicles has resulted, in the major 
Brazilian cities, in a significant increase of the number of vehicles and, hence in the 
deterioration of quality of urban life. The necessity of an urban planning that is able to 
better integrate the use and occupation of urban spaces and the mobility derived 
from them, has lead to many studies and research in order to develop indicators and 
indexes to measure the quality of life associated with the quality of mobility. Intending 
to do that Costa, 2008, developed the Index of Sustainable Urban Mobility (I_SUM). 
This index evaluates qualitatively and qualitatively many aspects belonging to the 
concept of mobility, including the essential scenarios – social, economic and 
environmental. This study aims the applications of the index in Goiania (GO) city, in 
order to make a diagnosis of the urban mobility conditions in the city in the light of 
this methodology and offer subsidies to the city decision- makers referring to 
implementation and monitoring of public policies to promote the sustainable urban 
mobility and hence the quality of urban life. Results of the study indicate that the city 
it is still far from to reach a high level of sustainable mobility (1,0), but despite of its 
not very satisfactory index (0,658), the value indicates that the city it is in the track 
towards the principles of sustainable urban mobility.  
 

Key-Words: Sustainable Mobility, Urban Planning, Public Policies, Mobility Indicators, 
Index of Sustainable Urban Mobility, Goiania. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de urbanização verificado nas cidades brasileiras nas últimas 

décadas, especialmente nas capitais e cidades polos, resulta cada vez mais em 

grandes concentrações populacionais e na consequente necessidade de provisão de 

facilidades para responder à demanda por milhares de deslocamentos diários, por 

diferentes modos e motivos. 

Responsáveis pela concentração da maioria do contingente populacional do 

país, os grandes centros urbanos apresentam condições desafiadoras de mobilidade 

com a intensificação do uso do automóvel e os altos índices de congestionamento, 

acidentalidade e poluição; a dispersão cada vez maior das cidades, que crescem 

sem o adequado controle e planejamento; os impactos no meio ambiente e as 

ineficiências e baixa qualidade do transporte público coletivo. 

Como consequência do tratamento prioritário que o transporte motorizado 

individual tem recebido ao longo dos anos, em detrimento dos demais, a apropriação 

dos espaços públicos se dá de maneira desigual e se traduz em permanentes 

conflitos entre os diversos modos de transporte e entre pessoas de diferentes níveis 

de renda. Na disputa pelo uso das vias são destinados escassos espaços viários 

para o transporte público coletivo e os usuários dos modos a pé e bicicleta são 

tratados como cidadãos de “segunda categoria” face ao descaso nos investimentos 

em infraestrutura que garanta o deslocamento seguro desses dois modais. 

Estes problemas são agravados por investimentos insuficientes e muitas 

vezes, inadequados, e também pela ausência de políticas públicas que priorizem os 

modos coletivos e não motorizados de forma a tornar mais equânime a apropriação 

do espaço urbano pelos diversos modos de transporte. Desta forma ficam 

comprometidos os deslocamentos da população no atendimento e realização de 

suas necessidades diárias, principalmente da parcela da população de baixa renda, 

dependentes do transporte público e sem espaços nas vias para a utilização segura 

de modos não motorizados.  

Adicionalmente, a estrutura territorial urbana foi formada, na maioria das 

cidades brasileiras, a partir da ocupação desordenada do solo urbano, caracterizada 

pelo crescimento horizontal de baixa densidade, com forte presença de lotes vazios 

e áreas subutilizadas, enquanto se verifica a ocupação periférica de áreas carentes 
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de infraestrutura. Esta característica que se traduz no espalhamento urbano e na 

dispersão de atividades econômicas no tecido urbano, traz graves consequências 

nos custos de implantação de redes de infraestruturas em geral e em particular nas 

redes de transporte e mobilidade. Como fenômeno mais recente e também de 

grande impacto no processo do espalhamento urbano, verifica-se a transferência da 

população de alto poder aquisitivo para áreas periféricas, na tentativa de fugir da 

poluição e da insegurança. 

Em ambos os casos, esses fenômenos contribuem para o aumento das 

distâncias de transporte e para a dispersão da demanda, constituindo-se em fatores 

de dependência do transporte individual motorizado para aqueles de maior poder 

aquisitivo e em elevação do valor das tarifas para os usuários do transporte coletivo. 

Fica evidenciado que existe um ciclo vicioso, em que o uso crescente do 

transporte individual motorizado e a falta de planejamento e controle do uso do solo 

urbano provocam o espraiamento das cidades com dispersão das atividades, 

dinâmica esta que aumenta as distâncias de transporte e as necessidades de 

deslocamentos e, consequentemente, os custos da provisão dos serviços de 

transporte coletivo. Por sua vez, o alto custo das tarifas e os serviços de baixa 

qualidade do transporte coletivo estimulam ainda mais o uso do transporte individual 

contribuindo para o aumento dos congestionamentos, dos níveis de poluição 

ambiental e dos acidentes de trânsito.  

Já se pode considerar de senso comum o reconhecimento de que o modelo 

de desenvolvimento urbano dependente do carro é insustentável e que a integração 

entre políticas de mobilidade e desenvolvimento urbano é fundamental. Porém ainda 

se constitui em grande desafio para planejadores, gestores urbanos, agentes 

políticos e sociais envolvidos na questão do desenvolvimento urbano, qual o modelo 

de planejamento capaz de promover cidades sustentáveis. Como conciliar 

interesses de desenvolvimento com as necessidades de transporte e mobilidade, 

com a preservação do meio ambiente e a inclusão social, com a necessidade de 

requalificação de espaços urbanos deteriorados e de intervenções em espaços 

urbanos já consolidados.  

Com o objetivo de enfrentar estas condições desafiadoras nas cidades 

brasileiras o governo federal propôs recentemente a Lei de Diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012) a qual foi sancionada em 3 de 

janeiro de 2012 e começou a vigorar em 13 de abril de 2013. A lei vem consolidar a 
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Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável (PNMUS) instituída pela 

Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana (SEMOB) do Ministério das 

Cidades. É incluído em seus eixos estratégicos o desenvolvimento urbano, a 

sustentabilidade ambiental, a participação social, a universalização do acesso ao 

transporte público, o desenvolvimento institucional e a modernização regulatória do 

sistema de mobilidade urbana. (BRASIL, 2005; 2012b).  

Ela traz em seu bojo a preocupação com o ciclo vicioso descrito 

anteriormente e com a melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade nas 

pequenas, médias e grandes cidades. Apesar dos problemas de mobilidade se 

manifestar de forma mais contundente em grandes aglomerações urbanas eles não 

se restringem somente a essas cidades, se constituindo em um fenômeno de 

abrangência nacional; mesmo porque médias e pequenas cidades reproduzem 

modelos de desenvolvimento e circulação urbana das grandes cidades. Por isso, a 

nova lei exige que os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem planos de 

mobilidade urbana em até três anos, que devem ser integrados aos planos diretores. 

As cidades que não cumprirem essa determinação podem ter os repasses federais 

destinados a políticas de mobilidade urbana, suspensos.  

A obrigatoriedade da elaboração de Planos de Mobilidade era imposta 

somente aos municípios com mais de 500 mil habitantes e os planos deveriam 

seguir as diretrizes e objetivos da PNMUS. 

Porém a maioria das cidades não conseguiu desenvolver e programar seus 

planos de mobilidade, dentre outros motivos, pela ausência de uma lei federal que 

respaldasse as decisões locais. Assim também por não contarem com instrumentos 

e ferramentas para elaboração de diagnósticos mais precisos de forma a auxiliar na 

tomada de decisão por parte dos gestores. A cidade de Goiânia não fugiu a esta 

regra. 

Para a elaboração de um Plano de Mobilidade é de fundamental importância 

a elaboração de um diagnóstico, o mais preciso possível, das condições de 

mobilidade na cidade de forma a conhecer, equacionar e solucionar seus problemas, 

que são de natureza sistêmica e interdisciplinar e envolve decisões de diferentes 

agentes sociais, técnicos e políticos.  

Um importante instrumento para elaboração de diagnósticos é o Índice de 

Mobilidade Urbana Sustentável – IMUS, desenvolvido por Costa (2008). Este índice, 

formado por um conjunto de 87 indicadores, foi desenvolvido com a proposta de 
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oferecer uma metodologia capaz de avaliar quantitativamente e qualitativamente 

vários aspectos pertinentes à mobilidade, incluindo os cenários essenciais – social, 

econômico e ambiental.  

A aplicação do IMUS foi validada na cidade de São Carlos (SP) em 2008. 

Posteriormente foi aplicado em outras cidades, como Brasília, Curitiba, Uberlândia e 

mais recente em Anápolis, Belém e Itajubá.   

A aplicação do IMUS em Goiânia tem como objetivo geral proporcionar um 

diagnóstico das condições de mobilidade na cidade à luz da metodologia 

desenvolvida por Costa (2008). Nesta metodologia, a partir da avaliação do 

desempenho de cada indicador, visa oferecer subsídios à tomada de decisão dos 

gestores públicos no que se refere aos processos de formulação, implantação e 

monitoramento de políticas públicas com vistas à promoção da mobilidade urbana 

sustentável. 

São objetivos específicos do trabalho:  

 Conceituar e discorrer sobre desenvolvimento sustentável e mobilidade 

urbana sustentável; 

 Apreciar as leis, normas, procedimentos e planos diretores, com foco na 

integração entre o desenvolvimento urbano e a mobilidade da cidade de 

Goiânia; 

 Calcular o valor do IMUS para Goiânia; 

 Com o IMUS calculado pretende-se: 

 Realizar diagnósticos das condições atuais de mobilidade na cidade; 

 Avaliar as escolhas de planejamento e a execução de suas políticas 

públicas; 

 Analisar o índice como método de comparação entre cidades distintas, 

buscar a aferição de seus resultados, a adoção de suas políticas e 

assim confrontar as práticas de gestão;  

 Analisar os resultados encontrados; 

 Buscar o desenvolvimento e aplicação de estratégias de planejamento 

capaz de apontar perspectivas para melhorar, de forma sustentável, as 

condições de mobilidade no município. 

Para concretizar o estudo esta dissertação está estruturada assim: uma 

introdução ao tema de pesquisa, que é a seção atual, a revisão bibliográfica contida 

no capítulo (1) que relaciona a mobilidade urbana com o tema sustentabilidade onde 
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discorre sobre sustentabilidade, a mobilidade, a mobilidade sustentável, o 

planejamento e uso do solo associado ao transporte público, indicadores e índices. 

Discute também a criação de indicadores para sua avaliação e a importância da 

definição de melhores instrumentos e ações. O capítulo (2) apresenta a cidade de 

Goiânia, revendo a evolução de seus Planos Diretores e o desenvolvimento de 

políticas para a mobilidade incluindo o processo de planejamento do uso do solo 

associado ao transporte público. Posteriormente, no capítulo (3) é apresentada a 

metodologia do IMUS, com sua estrutura e organização, também como é calculado 

e como se deu a aplicação no objeto de estudo. Aponta sobre dados não 

encontrados, e como se processa a aplicação do IMUS. Em seguida, no capítulo (4) 

são detalhados os resultados obtidos e como se deu o desempenho em Goiânia, 

com as devidas considerações e a análise de alguns indicadores, avaliando-se o 

desempenho do método, bem como da cidade a ele submetida. Finalmente são 

apresentadas as conclusões obtidas, análise de viabilidade de ajuste e de aplicação 

da ferramenta, assim como sugestões para o desenvolvimento de trabalhos 

posteriores e para a melhoria da política pública da cidade objeto desta dissertação. 

O documento aborda ainda as referências utilizadas e os anexos como a memória 

de cálculo do IMUS para a cidade de Goiânia. 
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1 MOBILIDADE E SUSTENTABILIDADE 

 

Neste capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica sobre teorias de 

sustentabilidade relacionadas com a questão da mobilidade, mostrando também que 

a utilização de indicadores no processo de planejamento e monitoração das políticas 

públicas promove maior eficiência da administração municipal. Logo após é 

apresentado o IMUS como ferramenta de análise da mobilidade urbana. 

 

1.1 Mobilidade Urbana Sustentável 

 

Em 1987, o documento Our Common Future (Nosso Futuro Comum) ou, 

como ficou conhecido, Relatório Brundtland, elaborado pela World Commission on 

Environment and Development - WCED, define desenvolvimento sustentável como o 

processo que “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. É a partir daí que esse 

novo olhar lançado sobre o desenvolvimento, propõe a conciliação entre 

crescimento econômico e as questões ambientais e sociais, e que a sustentabilidade 

passa a fazer parte da agenda política dos governos (BRASIL, 2006a; WCED,1987; 

SOUZA, 2009). O documento enfatizou problemas ambientais como o aquecimento 

global e a destruição da camada de ozônio (conceitos novos para a época). 

Também propõe uma lista de ações a serem tomadas pelos países para promover o 

desenvolvimento sustentável, e define metas a serem realizadas no nível 

internacional, tendo como agentes as diversas instituições multilaterais.  

Entre as medidas que devem ser tomadas pelos países para promover o 

desenvolvimento sustentável, consta: 

 limitação do crescimento populacional; 

 garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a longo prazo; 

 preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; 

 diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com 

uso de fontes energéticas renováveis; 

 aumento da produção industrial nos países não-industrializados com base 

em tecnologias ecologicamente adaptadas; 
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 controle da urbanização desordenada e integração entre campo e cidades 

menores; 

 atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia). 

Em âmbito internacional, as metas propostas são:  

 adoção da estratégia de desenvolvimento sustentável pelas organizações 

de desenvolvimento (órgãos e instituições internacionais de financiamento); 

proteção dos ecossistemas supra-nacionais como a Antártica, oceanos, 

etc,  

 pela comunidade internacional; 

 banimento das guerras; 

 implantação de um programa de desenvolvimento sustentável pela 

Organização das Nações Unidas (ONU).  

Outro marco importante para o desenvolvimento sustentável mundial foi a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD) realizada pela Organização das Nações Unidas – ONU no Rio de 

Janeiro em junho de 1992.  A CNUMAD é mais conhecida como Rio 92, referência à 

cidade que a acolheu, e também como “Cúpula da Terra” por ter mediado acordos 

entre os Chefes de Estado de 179 países participantes que acordaram e assinou a 

Agenda 21 Global, inclusive o Brasil, anfitrião da conferência.  

Um dos principais documentos da Rio-92, a Agenda 21, estabelece a 

importância de cada país em se comprometer, global e localmente; onde governos, 

empresas, organizações não governamentais e setores da sociedade poderiam 

cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais “com base nos 

princípios de desenvolvimento humano, preservando o meio ambiente e a cultura” 

(RIBEIRO, 2010; BRASIL, 2006a). O documento acentuou a ideia de que antes de 

se reduzir a questão ambiental a argumentos técnicos deve-se consolidar alianças 

entre os diversos grupos sociais responsáveis pelas transformações. 

A Agenda 21 é um programa estratégico universal de ação baseado num 

documento de 40 capítulos, constituindo a mais abrangente tentativa já realizada de 

promover, em escala planetária, o padrão de desenvolvimento, denominado 

“desenvolvimento sustentável”. O termo “Agenda 21” foi usado no sentido de 

intenções, desejo de mudança para esse novo modelo de desenvolvimento para o 

século XXI. Uma proposta consistente de como alcançar o desenvolvimento 
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sustentável, isto é, de como podemos continuar desenvolvendo nossos países e 

nossas comunidades sem destruir o meio ambiente e com maior justiça social.  

Para tal, a Agenda 21 conclamou a uma ação conjunta, onde se busca 

consenso entre vários grupos de interesse, formando - se parcerias entre atores 

capazes de tomar decisões que combinem crescimento econômico com equidade 

social e proteção ambiental. Ela pode ser definida como um instrumento de 

planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases 

geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência 

econômica.  

Referente ao conceito de sustentabilidade há vários aspectos e dentre eles 

pode-se destacar: a sustentabilidade social que visa à melhoria da qualidade de vida 

da população com participação e organização popular; a sustentabilidade 

econômica, que abrange aspectos dos investimentos públicos e privados; a 

sustentabilidade ecológica, que inclui redução dos resíduos tóxicos e da poluição, 

reciclagem de materiais e energia, conservação, tecnologias limpas e de maior 

eficiência, e regras para uma adequada proteção ambiental; a sustentabilidade 

cultural; a sustentabilidade espacial, que relaciona equilíbrio entre o rural e o urbano; 

a sustentabilidade política e a sustentabilidade ambiental. Esta última abarca todas 

as dimensões através de processos complexos (CATALISA, 2003).  

Assim pode-se considerar desenvolvimento sustentável como um termo 

amplo que implica desenvolvimento continuado. Do mesmo modo, sustentabilidade 

como um termo vasto que envolve várias atividades humanas e de maneira 

simplificada é prover o melhor para as pessoas e para o meio ambiente tanto no 

presente como para o futuro. Consequentemente, sustentabilidade pode ser definida 

como a que tem por finalidade observar e praticar os aspectos ambientais, sociais, e 

econômicos e buscar alternativas para sustentar a vida no Planeta sem prejudicar a 

qualidade de vida no futuro. Segundo Boareto (2008) “conceitos e formas de 

avaliação sobre o desenvolvimento sustentável das cidades são imprecisos e 

requerem ainda muita discussão, principalmente nos países em desenvolvimento, 

com a consequente repercussão sobre a política de mobilidade urbana”. Deste modo 

sustentabilidade no urbano engloba vários aspectos e destaca a relação com a 

mobilidade. 

O conceito de mobilidade é extenso e envolve várias definições 

complementares sendo difícil definir separadamente, como também o é mobilidade 
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urbana e mobilidade urbana sustentável. Portanto conceituar mobilidade urbana 

reporta a relações que interagem no espaço urbano juntamente com outros 

conceitos, devido à multidisciplinariedade que é envolvido. Todavia a Mobilidade 

urbana é compreendida como um sistema urbano que dá condições aos cidadãos e 

bens em deslocarem-se de forma segura e eficiente.  

Assim sendo a mobilidade urbana no Brasil é definida como sendo “um atributo 

das cidades, caracterizado pela facilidade com que pessoas e bens circulam no espaço 

urbano” (BRASIL, 2006a). Em sua definição também é apreendida no Plano Diretor de 

Goiânia (GOIÂNIA, 2007) como "um atributo associado à cidade, correspondente à 

facilidade de deslocamento de pessoas e bens na área urbana, utilizando para isto 

veículos, vias, serviços de transporte e toda a infra-estrutura urbana associada”; e 

“mobilidade urbana sustentável é a que expressa a capacidade de atendimento das 

necessidades de deslocamento das pessoas e de bens, de forma socialmente 

responsável, sem por em risco a qualidade de vida e a possibilidade das gerações 

futuras virem a satisfazer as suas próprias necessidades, incorporando-se aos preceitos 

da sustentabilidade econômica, social e ambiental" (GOIÂNIA, 2007). 

No ambiente urbano a mobilidade é construída em uma cadeia de etapas que 

inclui desde o momento em que a pessoa sai de sua origem (casa, trabalho etc.) até 

o momento em que atinge o seu destino (MACÁRIO, 2005, apud MORALES e 

MACEDO, 2007). Esta afirmação pode ser estendida ao transporte de bens da 

origem ao destino (transporte de porta a porta). A correlação dessas etapas nos 

deslocamentos urbanos se dá de acordo com os modos e serviços que melhor 

atendem às necessidades ou desejos da população, isto, do ponto de vista do custo, 

do tempo, ou do conforto no deslocamento.  

Deste modo influenciam na mobilidade urbana fatores como as dimensões do 

espaço urbano, a complexidade das atividades nele desenvolvidas, a disponibilidade 

de serviços de transporte e questões da população principalmente a renda e faixa 

etária. Neste pensamento Magagnin et al. (2008) acredita que o crescimento das 

cidades influencia e é influenciado pelos meios de transporte disponíveis à sua 

população, e “a maneira como se dá o processo de circulação urbana interfere 

diretamente na demanda por transportes nas áreas destinadas a estacionamento, 

nos congestionamentos”, etc. Assim também é observado em Miranda et al. (2009) 

que é comum associar o conceito de mobilidade ao transporte, sobretudo aos modos 
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motorizados, e também de forma equivocada praticamente apenas a circulação de 

automóveis e ao uso de transporte coletivo.  

Considerando os diversos tipos de transportes existentes como carro, moto, 

bicicleta, ônibus, a escolha depende de uma série de fatores como conforto, tempo 

de trajetória, segurança, custo e acessibilidade, entre outros. Observa-se que nesta 

escolha o aumento da frota decorre tanto da elevação do poder aquisitivo das 

pessoas quanto das deficiências do transporte público e do apoio crescente do 

governo federal, na forma de isenções de impostos e facilidades financeiras de 

aquisição de veículos individuais (IPEA, 2011a; IPEA, 2011b). Assim, Pianucci 

(2011), afirma que em razão da existência de problemas que afetam o sistema de 

transporte público urbano no Brasil, tais como o aumento da população, o acelerado 

crescimento das cidades e a falta de planejamento urbano houve diminuição na 

qualidade do serviço de transportes. Esses problemas afetam e interferem na 

mobilidade urbana e consequentemente na sustentabilidade da cidade. 

A mobilidade urbana sustentável (MUS) pode ser definida como o resultado 

de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visa proporcionar o 

acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos 

não motorizados e coletivos de transporte. Isto de forma efetiva, não gerando 

segregações espaciais, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentáveis, ou 

seja, baseado nas pessoas e não nos veículos (BRASIL, 2004). Também pode ser 

tratada como  “um conjunto de políticas e ações da administração pública resultando 

na democratização do acesso ao espaço urbano, na priorização dos modos coletivos 

e não motorizados de transporte, na eliminação ou redução da segregação espacial 

e na promoção da inclusão social e sustentabilidade ambiental” (BRASIL, 2006a). 

Estas definições leva a outras implicações mais intrincadas, relacionadas aos 

modelos de planejamento de transportes, planejamento da circulação e 

planejamento urbano. Os mesmos devem ser capazes ao mesmo tempo de garantir 

a mobilidade de pessoas e bens e promover a sustentabilidade ambiental. Assim 

para Lopes (2010), mobilidade urbana sustentável é entendida como a que procura 

minimizar efeitos negativos do transporte relacionados à poluição do meio ambiente, 

aos acidentes de trânsito, aos tempos perdidos em congestionamentos, à exclusão 

social, aos custos das viagens, ao consumo de energia não renovável e ao consumo 

do solo urbano. Para tanto deve ser tratada como uma política pública, associando 

de forma eficiente e eficaz, ações de integração com estabelecimento de regras e 
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normas em conformidade com o uso do solo, os transportes públicos motorizados e 

os não motorizados de deslocamento. Necessário também ter postura clara do 

órgão gestor e ser regulamentada, de forma que sejam seguidas mesmo com a 

mudança política da administração (BRASIL, 2006b). 

Pautados nos deslocamentos das cidades o Instituto de Pesquisa Aplicada - 

IPEA (2010) atesta que o padrão de mobilidade no Brasil vem se modificando muito 

nos últimos anos com o aumento acelerado da taxa de motorização da população 

em geral, pois os segmentos de menor renda também estão tendo acesso ao 

veículo privado. Ocorrendo assim, a tendência é continuar crescendo e cada vez 

mais domicílios de baixa renda poderão ter acesso a este bem, pois, grande parcela 

ainda não possui automóvel ou motocicleta e as políticas de incentivo são fortes. De 

tal modo o aumento das frotas de automóveis e de motocicletas se constitui em uma 

tendência crescente devido às políticas de incentivo, pois como afirma Boareto 

(2008) “a maioria dos formuladores de políticas urbanas considera o automóvel 

como desejo natural e destino final de todas as pessoas”. 

Em relação ao automóvel, ao transporte e à sustentabilidade e, “distendendo 

o conceito de desenvolvimento sustentável apresentado pelo Brundtland Report”, 

(WCED, 1987), “pode considerar-se que transporte sustentável é aquele que satisfaz 

as necessidades atuais de transporte sem pôr em risco a capacidade das futuras 

gerações atenderem estas necessidades” (GUDMUNDSSON, 2004; 

RICHARDSSON, 2005 apud COSTA, 2008). Além disso, é frequente referenciar o 

tripé da sustentabilidade baseado nas dimensões econômica, social e ambiental 

(WORLD BANK, 1996, TRB, 2001; GUDMUNDSSON, 2004; RICHARDSSON, 2005 

apud COSTA, 2008)”. 

Desta maneira Rodrigues da Silva et al. (2008) afirma que a incorporação das 

premissas de sustentabilidade ambiental, econômica e social no planejamento do 

desenvolvimento urbano é relativamente recente no Brasil, principalmente no que se 

refere ao planejamento da mobilidade. Também Macedo, Abdala e Sorratini (2012), 

alegam que estimulados por políticas públicas, os planos diretores só recentemente 

incorporaram a noção de mobilidade sustentável em seu texto e incluíram a 

mobilidade das pessoas com deficiência, dado à crescente importância e gravidade 

dos problemas de acessibilidade e circulação dentre as questões urbanas.  

No que se refere aos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano também a 

incorporação da noção de mobilidade sustentável não é antiga, sendo vistos 
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progressos em relação à forma como o planejamento urbano tratava a questão da 

mobilidade urbana. Analisando 526 Planos Diretores Municipais elaborados após o 

Estatuto da Cidade, Born (2011, p. 170) constatou-se que houve avanços, mesmo 

que parcos, na articulação destes com a política de mobilidade atual. Os Planos de 

forma geral “incorporaram a política de mobilidade como instrumento de 

universalização do acesso à cidade; do controle da expansão urbana, da qualidade 

ambiental e da democratização dos espaços públicos”. 

Sendo assim, como citado na introdução, há um ciclo vicioso nas grandes 

cidades entre o uso crescente do transporte individual motorizado e a falta de 

planejamento e controle do uso do solo urbano, incitando ao espalhamento nas 

mesmas devido à dispersão das atividades, aumentando assim as distâncias de 

transportes, necessidades de deslocamentos e custos dos serviços de transporte 

coletivo. Desta forma, o alto custo das tarifas e os serviços de baixa qualidade do 

transporte coletivo estimulam ao uso do transporte individual e contribui no aumento 

dos congestionamentos, níveis de poluição ambiental e acidentes de trânsito.  

Desta maneira, vê-se que o modelo de desenvolvimento urbano dependente 

do carro tem se mostrado insustentável sendo fundamental a integração entre 

políticas de mobilidade e desenvolvimento urbano. Para tal constitui - se em grande 

desafio conciliar interesses de desenvolvimento urbano com as necessidades de 

transporte e mobilidade, com a preservação do meio ambiente e a inclusão social, a 

necessidade de requalificação de espaços urbanos deteriorados e de intervenções 

em espaços urbanos consolidados. 

Portanto um novo protótipo de planejamento vem sendo, gradualmente 

construído no Brasil baseado nos conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento 

sustentável e mobilidade urbana sustentável, esta, como conceito derivado dos dois 

precedentes. Essa nova base conceitual institui que seja suplantada a fragmentação 

entre o planejamento de transportes, o planejamento da circulação e o planejamento 

urbano, que devem ser “trabalhados de forma combinada, naquilo que se denomina 

hoje de planejamento da mobilidade” (AZEVEDO FILHO et al., 2011). Esse novo 

padrão, associado à necessidade de elaboração de Planos de Mobilidade, tem 

imposto aos municípios desafios para o desenvolvimento de procedimentos e 

ferramentas adequadas de planejamento. 

A partir deste novo alicerce conceitual foi elaborado, em 2007, pelo Ministério 

das Cidades o “Caderno de Referência para Elaboração de Planos de Mobilidade 
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Urbana” denominado PlanMob – Construindo a Cidade Sustentável. O documento 

teve como objetivo “estimular e orientar os municípios no processo de elaboração 

dos Planos Diretores de Transporte e da Mobilidade”. Esse plano era obrigatório 

somente para as cidades com mais de 500 mil habitantes, conforme estabelecido no 

Estatuto da Cidade (Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, BRASIL, 2001), porém, o 

texto do PlanMob o descreve como “fundamental para as cidades com mais de 100 

mil habitantes e importantíssimo para todos os municípios brasileiros”.  

Objetivando enfrentar condições diversas nas cidades brasileiras o governo 

federal aprovou a Lei de Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei no 

12.587, BRASIL, 2012) que buscou consolidar a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana Sustentável (PNMUS) instituída pelo Ministério das Cidades. Com a Lei e a 

obrigatoriedade da elaboração de Planos de Mobilidade fixada pela Lei de Diretrizes 

da Política Nacional de Mobilidade Urbana além de caminhar para a melhoria da 

mesma incita os gestores públicos ao desenvolvimento de instrumentos e 

ferramentas para elaboração de diagnósticos das condições da mobilidade das 

cidades. Os planos devem identificar equacionar e propor soluções para os 

problemas, que são de natureza sistêmica e envolvem decisões de diferentes 

agentes sociais, técnicos e políticos. 

Ela considera a mobilidade urbana como a maneira que se realizam os 

deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano e está fundamentada na 

gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana. Também trata da melhoria das condições de 

mobilidade e acessibilidade nas cidades pequenas, médias e grandes e exige que 

os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem planos de mobilidade urbana 

em até três anos, que devem ser integrados aos planos diretores. As cidades que 

não atenderem essa determinação poderão ter suspensos os repasses federais 

destinados a políticas de mobilidade urbana. 

Macedo et al. (2006) acredita que um dos maiores problemas em relação às 

soluções da mobilidade se dá pelo tratamento privilegiado do transporte motorizado 

individual, e pelo descaso aos demais modos e serviços, sinalizando assim para o 

estímulo ao uso do mesmo. Afirma que para a melhoria é necessário haver maior 

percepção e interação entre os vários sistemas de deslocamentos como a pé, de 

bicicleta, transporte coletivo, transporte motorizado individual, ou seja, contemplar 

todos os modos e redes de transporte como: “rede de transporte público-coletivo e 
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individual; rede de transporte individual motorizado; rede de transporte individual não 

motorizado – calçada para pedestres e ciclovias, rede de paradas, terminais e 

pontos de transferência e a rede de infraestruturas que suporta todos os modos”.  

Desta forma Costa, (2008) pondera que no contexto das cidades a busca pelo 

desenvolvimento sustentável tem provocado a revisão das formas de compreender e 

planejar o meio urbano. Nas discussões ocorridas durante este processo, as quais 

envolvem planejadores, administradores públicos, comunidade acadêmica e 

sociedade em geral, alguns aspectos têm merecido destaque. Entre eles, as 

dificuldades impostas à circulação de pessoas e bens, causada pela falta de 

integração entre o planejamento urbano e de transportes, e o declínio da qualidade 

ambiental das cidades em função de seus sistemas de mobilidade.  

Assim, com a perda crescente da qualidade do serviço de transportes e 

principalmente se não forem priorizados com intervenções acertadas é fator 

desconfortante. Para tal é necessário intervenções como o sistema de transporte 

público combinado a outros modais e instrumentos para auxiliar na tomada de 

decisão em relação ao planejamento urbano e melhoria do serviço, na busca de 

minimizar a constante diminuição da demanda e na procura pelos serviços de 

transportes coletivos. Entretanto para que haja melhoria substancial da mobilidade 

no geral e em especial na área de planejamento e transportes é primordial que os 

estudos e as interferências sejam de forma integrada e complementar, envolvendo 

ainda articulações intermodais e o planejamento estratégico de transportes. 

Também em relação aos problemas relacionados ao trânsito o Instituto de 

Pesquisa Aplicada - IPEA, (2012b) afirma que o atual modelo de mobilidade urbana 

adotado nos municípios do país, sobretudo nas grandes cidades, caminha para a 

insustentabilidade principalmente devido à baixa prioridade dada e inadequação da 

oferta do transporte coletivo; às externalidades negativas causadas pelo uso 

intensivo dos automóveis (congestionamento e poluição do ar); à carência de 

investimentos públicos e fontes de financiamento ao setor; à fragilidade da gestão 

pública nos municípios e à necessidade de políticas públicas articuladas 

nacionalmente. Cita que a inserção da noção de equidade na lei de Mobilidade 

Urbana avança no sentido de buscar correção das externalidades negativas geradas 

pelos meios de transporte urbano, sobretudo pelo uso intensivo dos automóveis.  

Portanto, problemas enfrentados pelas cidades com crescimento rápido são 

devido muitas vezes à falta de políticas públicas que possa orientar o crescimento 
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espacial de forma sustentável e com qualidade de vida. Nesta direção Boareto, 

(2008) afirma ser necessário que os governos considerem “a mobilidade urbana 

como resultado de uma política pública”, e que  segundo Magagnin e Rodrigues da 

Silva, (2008) para tal são necessários instrumentos efetivos de controle e 

monitoramento da mobilidade urbana, bem como de políticas mais sustentáveis 

destinadas a orientar o crescimento e o ordenamento espacial.  

Em Brasil, (2006b) afirma que para vencer as distâncias cada vez maiores 

nas cidades é necessário investir em transporte coletivo objetivando a melhoria da 

mobilidade. Também para que aconteça "Mobilidade Urbana Sustentável" é 

necessário, entre outros diminuírem o número de viagens motorizadas, repensar o 

desenho urbano em função do pedestre e do transporte coletivo, repensar a 

circulação de veículos, não sendo o automóvel o único determinante ou critério da 

organização da cidade. Na sequência, desenvolver meios não motorizados de 

transporte, reconhecer a importância do deslocamento de pedestres, proporcionar 

mobilidade às pessoas com deficiência e restrição de mobilidade e priorizar o 

transporte coletivo – além de considerar outros modos de transporte; e estruturar a 

gestão local, afirmando o papel regulador do município na prestação de serviços. 

Chapadeiro (2011) afirma também que no Brasil as políticas relacionadas à 

mobilidade urbana priorizam principalmente o transporte por automóvel em 

detrimento inclusive ao transporte coletivo e que em resposta ao problema é 

necessário devolver os espaços urbanos aos pedestres e ciclistas. Diz ainda que 

potencializando educação, planejamento e organização, é possível redemocratizar o 

espaço urbano dando prioridade aos modos coletivos de transporte e aos usuários 

mais frágeis como pedestres, deficientes e ciclistas. Pondera que pela falta de 

espaço físico para novas vias, uma solução seria a redução do espaço de circulação 

dos veículos motorizados, ou seja, repactuar a distribuição do espaço urbano e para 

tal seria necessário tempo e esforço visando modificar o comportamento da 

população e a cultura do automóvel. Mais, que a busca por uma participação popular 

nas questões urbanas voltada para a mobilidade por bicicletas, pode ir de encontro à 

readequação ou construção de cidades com melhores formas de acessibilidade. 

Confirmando estas necessidades Xavier, et al.(2012) diz que para conceber 

um planejamento que garanta a mobilidade de todos e ao mesmo tempo promova a 

sustentabilidade urbana vem se mostrando um verdadeiro desafio. Que os meios de 

transporte são fundamentais para a dinâmica social da cidade, mas ao mesmo 



27 

tempo, também, são responsáveis por parte dos problemas urbanos. Afirma ainda 

que, a política de mobilidade vigente nas cidades brasileiras foi orientada pelo e para 

o transporte motorizado individual, de forma que a utilização da bicicleta como meio 

de transporte para pequenas e médias distâncias, e a sua integração ao sistema 

municipal de transporte coletivo, está prejudicada. Porém a integração da bicicleta 

ao sistema municipal de transporte coletivo vem ao encontro dessa perspectiva. 

Desta forma vê-se que o espaço territorial com sua estrutura, e de acordo 

com o modelo urbano de desenvolvimento também constitui elemento condicionante 

das políticas de mobilidade urbana. Contudo a implantação de uma política de 

mobilidade deve ser integrada e articulada com as várias modalidades de transporte, 

a outras políticas setoriais e a serviços e infraestrutura, inclusive e principalmente 

não deixando em segundo plano os meios não motorizados. Assim o sistema de 

mobilidade implica a coordenação, integração e equilíbrio entre todos os modos, 

pois isoladamente nenhum deles é capaz de resolver os problemas de mobilidade, 

especialmente das grandes cidades. Também devem se complementar e equilibrar 

de forma a constituir um sistema, organizado em uma rede única, com interação de 

todas as suas partes e não no desempenho individual de seus componentes. 

Assim, conforme o MinCidades – (BRASIL. Ministério das Cidade, 2005 - Cap. 

VIII) os instrumentos urbanísticos contidos no Estatuto da Cidade propiciam um 

maior controle sobre a expansão urbana pautada pelo mercado imobiliário e a 

regularização dos assentamentos urbanos, indicando um maior aproveitamento da 

infra-estrutura existente. Juntados aos mecanismos de participação da sociedade, 

com os orçamentos participativos e estudos de impacto de vizinhança e de trânsito, 

acrescem possibilidades para as soluções necessárias de uso mais adequado do 

espaço urbano, com ampla repercussão nos sistemas de transportes. É importante 

ressaltar que a necessidade de deslocamento é consequência da distribuição e 

densidade de ocupação das diversas atividades pela malha urbana e que, por outro 

lado, o sistema viário e de transporte é um forte direcionador dessa distribuição, 

devendo ser considerado na formulação ou reformulação da legislação. 

Deve-se trabalhar a mobilidade das pessoas, em substituição ao enfoque de 

planejar apenas o transporte e o trânsito. Incorporar a mobilidade urbana no Plano 

Diretor é priorizar, no conjunto de políticas de transporte e circulação, a mobilidade das 

pessoas e não dos veículos, o acesso amplo e democrático ao espaço urbano e os 

meios não motorizados de transporte. Destacam-se assim os seguintes princípios: 
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 Universalizar o acesso à cidade; 

 Controlar a expansão urbana; 

 Melhorar a qualidade ambiental; 

 Democratizar os espaços públicos; 

 Trabalhar com Gestão Compartilhada; 

 Fazer prevalecer o interesse público; 

 E combater a degradação de áreas residenciais, ocasionada pelo trânsito 

intenso de veículos. 

Em relação à mobilidade a Constituição Federal de 1988 estabeleceu que o 

transporte público é serviço público essencial e transferiu aos municípios a 

responsabilidade de gerir os serviços de transporte e trânsito. O Código de Trânsito 

Brasileiro de 1998 consolidou a competência de gestão do trânsito urbano nos 

aspectos referentes ao uso das vias públicas nos municípios, possibilitando que todo 

o ciclo de gestão da mobilidade ficasse sob a responsabilidade das prefeituras: 

planejamento, projeto, implantação e fiscalização. Porém, muitos municípios 

brasileiros, ainda não têm implantados seus órgãos de trânsito. 

No mesmo documento afirma que a mobilidade urbana é ao mesmo tempo 

causa e consequência do desenvolvimento econômico-social, da expansão urbana e 

da distribuição espacial das atividades. Além disso, deve-se considerar a íntima 

relação entre infra-estrutura, transporte motorizado e a questão ambiental. Também 

que o deslocamento de pessoas e mercadorias muito influencia os aspectos sociais 

e econômicos do desenvolvimento urbano, tendo maior ou menor necessidade de 

deslocamentos conforme a localização das atividades na área urbana. 

Na busca de soluções que minimizem os problemas em relação ao transporte 

e à mobilidade nas cidades estudos tem sido feitos com abordagens variadas e 

diferenciadas. Assim as condições de mobilidade em uma cidade para atingir seu 

papel principal, que é a troca de bens e serviços, cultura e conhecimentos entre 

seus habitantes são necessárias ações adequadas para que a mobilidade entre os 

mesmos seja satisfatória. Sendo assim é importante a continuidade e reformulação 

das políticas públicas em geral, pactuadas com a mobilidade e orientando o 

crescimento espacial com o objetivo de se promover melhor qualidade de vida nas 

cidades e assim buscar o desenvolvimento sustentável. 
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Logo, a falta de planejamento urbano ou mesmo existindo através dos planos 

diretores sem, contudo, tanto as administrações como a parte técnica priorizarem e 

perceberem a seriedade na atração do ir e vir da cidade traz efeitos negativos à 

mesma. Igualmente tendo o conhecimento e a consciência da importância das 

interferências devidas se não for conduzido com eficiência em relação às leis e de 

maneira primordial na sua implantação, leva à ineficiência da infraestrutura pública 

da cidade que se agrava cada vez mais devido ao crescimento que continua.   

 

1.2 O Planejamento, o Uso do Solo e Sua Importância para os Transportes 

 

Nas discussões, estudos e nos planos mais recentes têm-se pontuado e 

ressaltado a importância do planejamento urbano integrado ao uso do solo. Vê-se 

assim que as ações sobre a cidade como é anotado em CNI - Confederação 

Nacional da Indústria (2012) normalmente não é isolada, e quando acontece 

influencia em muitos aspectos da mesma. A cidade é um importante produto da 

cultura e lugar da política e, fatores urbanísticos como diversidade de uso do solo e 

densidade demográfica têm responsabilidade sobre a criação de condições 

adequadas a essa finalidade. As ações sobre a cidade resultam dos conceitos, das 

propostas e das efetivas possibilidades política, e nada sobre o que acontece na 

mesma será destituído de consequências sociais. Cita ainda que para minimizar os 

problemas deve-se privilegiar o transporte público de alta capacidade, em redes 

multimodais; reduzir o passivo ambiental-habitacional, urbanizando as cidades 

informais e garantindo o crédito à produção habitacional; e também conter o 

espraiamento da cidade e o consequente desadensamento demográfico. Para tanto 

a inter-relação entre habitação e mobilidade sugere a ênfase no transporte público 

de alta capacidade, sobretudo para a ligação casa-trabalho.  

Com estas inter-relações nota-se que é de suma importância à recuperação 

da capacidade gerencial dos municípios e conforme afirma Domingues (2005), uma 

das contribuições é a utilização de ferramentas e instrumentos capazes de 

disponibilizar informações atualizadas sobre o território municipal. Assim sendo 

proporciona maior segurança nas tomadas de decisão e no cumprimento dos 

objetivos e metas estabelecidos pela administração. Destaca-se a importância da 

estruturação de um banco de dados com informações confiáveis e manutenções 

sistemáticas, ressaltando o valor de se trabalhar com bases cartográfica e 
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alfanumérica atualizadas, ou seja, o Sistema de Informação Geográfica - SIG. Para 

tanto observa a importância da utilização desta tecnologia no processo de 

modernização e acompanhamento da gestão municipal. 

Ainda, afirma Rocha (2010), que dentre as principais limitações do 

planejamento urbano destaca-se a falta de ferramentas apropriadas, assim como a 

adaptação e desenvolvimento de ferramentas como, por exemplo, as 

computacionais. Por isso é essencial a inclusão do tema mobilidade urbana 

sustentável quando se trata da discussão dos problemas da cidade para intervir na 

melhoria de sua infraestrutura, transportes e circulação. Para tanto é necessário 

adotar medidas de renovação e reestruturação incrementando e priorizando os 

investimentos para a melhoria dos transportes e também para a acessibilidade aos 

equipamentos e serviços. 

Aguiar (2010) cita que ante o agravamento dos problemas de transporte e a 

exigência das cidades em promover a Mobilidade Urbana, percebe-se que tratar a 

mobilidade é mais que tratar apenas transporte e trânsito, é pensar nos 

deslocamentos a partir das necessidades das pessoas. Lopes (2010) alega que há 

evidências na literatura de que se faz necessário considerar, em estudos de 

mobilidade, a dinâmica que existe na relação dos transportes com o uso do solo. No 

entanto a maioria dos planos de transportes das cidades ainda se baseia em dados 

obtidos com modelos tradicionais. Porém as questões referentes à dinâmica do 

desenvolvimento urbano e à necessidade de desenvolvimento de políticas e 

instrumentos de integração entre uso do solo e transportes são de grande relevância 

nas políticas públicas urbanas atuais.  

Para Magagnin e Rodrigues da Silva (2008) estes fatores têm contribuído 

para que pesquisadores, decisores e tomadores de decisão busquem novas formas 

de minimizar, discutir e encontrar soluções para estas questões urbanas. Assim, o 

processo de planejamento tradicional, em que cada problema urbano deve ser 

resolvido separadamente, não pode mais ser utilizado para solucionar os atuais 

problemas urbanos, uma vez que é hoje de conhecimento de pesquisadores e 

decisores que há fortes inter-relações entre os diversos problemas urbanos. 

Também que a antiga denominação do planejamento de transportes passa a 

incorporar um conjunto de novos conceitos, entre eles o da mobilidade urbana.  E 

ainda o conceito de planejamento associado aos transportes é ampliado, 
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incorporando as visões de infraestrutura, circulação e transporte público associado a 

questões de uso do solo, meio ambiente, entre outros aspectos. 

De tal modo cita Mancini (2011), que autores têm estudado a relação entre 

geração de viagens e uso do solo na cidade, onde a distribuição espacial dos usos 

do solo pode aumentar a necessidade de movimentação para atividades urbanas 

dispersas, enquanto o sistema de transportes pode oferecer satisfação das 

necessidades de mobilidade. Reporta também que tem se pesquisado a propósito 

de que a elevada expansão da cidade e o baixo adensamento urbano geram grande 

número de viagens motorizadas principalmente as individuais. Ainda que, 

apresentam como solução o adensamento da cidade e o uso misto do solo, 

condições em que o aproveitamento da infraestrutura urbana é maior e o número de 

viagens geradas com a necessidade de grandes deslocamentos é menor. 

Necessário se faz buscar melhorar as condições de vias de pedestres e ciclistas 

para estimular a redução de viagens utilizando carros. 

O autor ainda distingue como Indispensável o incentivo ao uso do transporte 

coletivo e o não motorizado principalmente para o estudo e trabalho, e assim 

envolver uma movimentação maior da população. Também que é igualmente 

necessário o desenvolvimento e o planejamento conjunto de serviços e melhorias de 

infraestruturas de forma a atingir a redução no uso do carro. Do mesmo modo nas 

viagens sustentáveis, que podem ser consideradas às geradas por modos menos 

poluentes, como a caminhada e por bicicleta, para pequenas distâncias ou por 

transportes coletivos para maiores distâncias.  

Estudos apontam a várias medidas aplicadas na gestão da mobilidade urbana 

em várias localidades nacionais e mundiais para a redução do transporte motorizado 

individual. Algumas delas conforme (ALVES DA SILVA, 2009, apud MANCINI, 2011) 

pode-se destacar: 

 Aluguel de carros para uso temporário;  

 Partilha de caronas em carros ou vans, que podem ser programadas por 

agências, por meios eletrônicos e internet; 

 Faixas para veículos de alta ocupação, ou seja, faixas exclusivas para 

veículos com mais ocupantes; 

 Pedágio urbano e rodízio veicular. Pagamento de taxas para entrar na área 

central e restrições de acesso a veículos conforme numeração de placa; 
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 Dispositivos de moderação de tráfego (Traffic Calming), que são dispositivos 

implantados em vias locais para redução de velocidade, bem como obstáculos 

físicos, canteiros centrais, lombadas eletrônicas, redução de velocidade, 

dentre outros. A medida visa o desincentivo a modos motorizados. 

E que além destas medidas destaca-se o incentivo a viagens sustentáveis 

através da integração modal, com instalações de estacionamento junto a terminais 

integrados de transportes: bicicletários, estacionamentos de carros (park and ride), e 

integração tarifária.   

Além das medidas apontadas é importante a criação e melhoria das vias de 

pedestres, melhoria das calçadas, ciclovias, e faixas exclusivas para transportes 

coletivos. É também essencial o uso de combustíveis alternativos e da tecnologia 

para redução da emissão de gases. Assim como estudos de demanda de viagens 

por outros modos mais sustentáveis, e melhor aproveitamento do espaço urbano, 

principalmente em espaços ligados a atividades rotineiras, como estudo e trabalho. 

Igualmente estacionamento de bicicletas em contrapartida ao número de vagas de 

automóveis. Assim sendo o transporte público ou coletivo de qualidade é fator 

preponderante para a qualidade de vida de uma cidade e também é fator 

direcionador do desenvolvimento econômico e social. Igualmente é necessário um 

equacionamento adequado do transporte em geral.  

Entretanto para melhorar as condições de mobilidade nas grandes cidades é 

essencial e indispensável garantir a boa qualidade dos deslocamentos diários, 

principalmente casa-trabalho. Assim como apontado pela CNI (2012) a dimensão 

política é fundamental para a organização e operacionalização do paradigma da 

mobilidade, onde princípios participativos e democráticos devem ser considerados. 

Nesse contexto foi lançada em 2011 pela ONU a Década Mundial de Segurança 

Viária, com o objetivo de reduzir em 50% as mortes no trânsito em 10 anos, ao que 

se soma à Política Nacional de Mobilidade Urbana que defende vários aspectos.   

Prontamente esta política trata da prioridade ao transporte coletivo e aos 

modos de transporte não motorizado com segurança, no uso do espaço público 

viário; do fundamento legal para que os municípios implantem políticas de taxação 

para priorizar modos de transporte sustentáveis e coletivos (pedágio urbano, 

estacionamento); da prioridade para projetos de transporte público coletivo 

estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e da 

exigência de que municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem um plano de 



33 

mobilidade urbana (antes, a obrigação era para municípios com 500 mil habitantes). 

Segundo a política de mobilidade, os planos de mobilidade urbana precisam ter 

estreita relação com os planos de desenvolvimento urbano do município.  

No entanto, a maioria das cidades ainda não conseguiu desenvolver e 

implantar seus planos de mobilidade, dentre outros motivos, pela ausência de uma 

lei federal que validasse as decisões locais. Assim também, por não contarem com 

instrumentos e ferramentas adequadas para elaborar diagnósticos e medir os 

impactos de medidas e estratégias que visam à mobilidade sustentável. O vazio da 

legislação foi preenchida com a já citada Lei de Diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (Lei no 12.587), aprovada em 3 de janeiro de 2012 que passou a 

vigorar a partir de 13 de abril do mesmo ano (BRASIL, 2012). Assim para a cidade 

sustentável do século XXI a promoção da mobilidade tal como considerada pela 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, será instrumento que ajudará a conduzir a 

uma cidade mais diversificada e inclusiva.  

De tal modo afirma Born (2011), que o avanço de qualquer política pública 

parte da concepção básica de que todo processo, ação ou programa implementado 

pelo Governo deve passar por um instrumento de avaliação, de modo a construir 

subsídios que possibilitem dimensionar os erros, os acertos e os desafios para 

melhorar tal política. Para assim acontecer é necessário que haja o fortalecimento 

da gestão municipal, seja através da capacitação de agentes públicos e sociais, seja 

no fomento de novas pesquisas em torno da temática dos planos diretores. 

Nota-se conforme aponta Macedo, Abdala e Sorratini (2012) que o tema 

desenvolvimento sustentável, de natureza pluri e interdisciplinar, tem mobilizado 

setores da comunidade acadêmica no sentido de desenvolver índices, a partir da 

fusão de vários indicadores. na tentativa de sintetizar em um único parâmetro as 

condições de mobilidade nas cidades e por meio deles diagnosticar os principais 

problemas e acompanhar o resultado de implantação de políticas públicas com 

vistas ao desenvolvimento sustentável. Neste sentido, os indicadores de mobilidade 

fornecem informações necessárias e indispensáveis ao planejamento urbano.  

 

1.3 Indicadores e Índices da Mobilidade Sustentável 

 

Comum às cidades especialmente as maiores, aparecerem relacionadas ao 

caos e crescimento desordenado como também trânsito e transportes. Para a 
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resolução destes problemas propostas tem sido feitas para a criação de um índice que 

qualifique a mobilidade urbana e avalie seu grau de sustentabilidade. Assim, na 

obtenção de índices as análises por meio de indicadores têm alcançado maior peso 

nas metodologias utilizadas para obter informações de caráter técnico e científico. 

Desta forma permitem que a informação seja mais facilmente utilizável por tomadores 

de decisão, gestores, políticos, grupos de interesse como também pelo público em 

geral como notado em (MAGAGNIN, 2008b; LOPES, 2010; MACHADO, 2010; 

MIRANDA, 2010; MANCINI, 2011; DA ASSUNÇÃO, 2012). 

O objetivo destes índices é demonstrar as várias relações do homem, e suas 

ações no ambiente construído assim como no geral. Essas relações são mais bem 

equacionadas com a percepção espacial das situações urbanas e conhecimento da 

realidade, propiciando a aplicação mais eficaz de instrumentos e de política urbana. 

Deste modo para Scussel et al. (2007) é de grande importância ter clareza de todo o 

processo envolvido na formulação de indicadores de sustentabilidade, desde a 

definição do que pretende aferir e os objetivos deste monitoramento, à seleção e 

operacionalização dos indicadores.  Assim, afirma Ribeiro et al. (2007) que para 

tanto é necessário buscar compreender as situações positivas e negativas na 

condução de uma análise integrada, com os vários índices que por sua vez são 

interdependentes, compreender a dinâmica de ocupação do espaço para que 

conduza a ações que minimizam circunstâncias de risco e de tensão social.  

Segundo Bezerra e Capelli (2007), o processo de construção de indicadores 

deve contar com a participação de diferentes segmentos da sociedade, organizado 

em diversas instâncias, com checagem contínua e retroalimentada por atores 

relevantes. Assim a averiguação de sua incidência torna-se importante para a 

definição de indicadores de aplicação e cumprimento.  

Percebe-se aí que os índices em geral não contemplam na totalidade os 

aspectos específicos da realidade urbana devido a sua elaboração incluir dados e 

conhecimentos de vários campos e alguns de difícil mensuração. Sendo assim é 

importante a definição cuidadosa das variáveis capazes de captarem a realidade a 

ser aferida, e em várias dimensões do desenvolvimento, as possibilidades de 

mensuração no nível de abrangência pretendido, de maneira periódica e sistemática, 

adequando à especificidade de cada situação (SCUSSEL E SATTLER, 2007).  

Assim afirma Costa (2003) que a necessidade de implantação de princípios 

de diretrizes de sustentabilidade, bem como a monitoração dos elementos que 
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caracteriza o ambiente urbano, é evidente, à medida que se ampliam os problemas 

ambientais, econômicos e sociais responsáveis pelo declínio da qualidade de vida 

nas cidades. Desta forma os indicadores tornam-se instrumentos fundamentais para 

promover o conhecimento e a informação necessários para a compreensão das 

especificidades e problemas presentes nos centros urbanos. E de maneira especial 

os problemas com o transporte urbano metropolitano.  

Para tanto os temas chaves para definir os indicadores de um transporte 

sustentável devem adequar-se aos aspectos ambientais, sociais e econômicos da 

sociedade em questão. Compreende-se assim que a análise por meio destes 

indicadores de sustentabilidade urbana deve constituir-se num instrumento 

importante no conhecimento dos níveis de qualidade de vida da população urbana.  

Costa et al. (2007) afirmam que na busca da reversão dos problemas 

relacionados ao transporte vários estudos têm sido feitos para sua compreensão e 

aplicação e assim revertê-la à mobilidade sustentável, ainda discutem-se aspectos 

relacionados à sua aplicação como ferramenta de auxílio às atividades de 

planejamento e gestão da mobilidade em nível urbano. Também propõe incorporar 

as dimensões da sustentabilidade em sua estrutura, e de tal modo o índice permite, 

além da avaliação global da mobilidade urbana, avaliar aspectos específicos para os 

domínios Social, Econômico e Ambiental, e auxiliar na proposição de políticas 

setoriais e integradas, para promoção do conceito de mobilidade urbana sustentável.  

Para Gudmundsson (2011) os grandes impactos ambientais dos transportes 

necessita ser mensurado, sendo que por indicadores se dá pela necessidade de 

melhor representação das preocupações de sustentabilidade na tomada de decisões 

de transporte, em todas as áreas, em todos os níveis, também pela necessidade de 

reduzir a complexidade da informação. Avalia sobre os indicadores conterem 

variáveis que representam um fenômeno de interesse, poder ser medidas e 

preenchidas com valores de dados, como também informar uma variedade de 

funções de avaliação, e que muitas vezes são repetidas e regularmente reportáveis, 

e ainda sempre construídas e selecionadas.  

Também o autor afirma: “um indicador é uma variável, com base em 

medições, que representa com a maior precisão possível e necessária um fenômeno 

de interesse” e que “um indicador de sustentabilidade ambiental nos transportes é 

uma variável, com base em medições, que representa impactos potenciais ou reais 
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sobre o meio ambiente ou fatores que podem causar tais impactos, devido ao 

transporte, com a maior precisão possível e necessária”.   

Como no Brasil ainda não existem métodos de avaliação que qualifiquem 

corretamente a mobilidade e seu grau de sustentabilidade alguns autores apontam 

sugestões para compreender e posterior melhorar a condição existente.  

Para a melhoria da mobilidade Galvão et al. (2010) baliza a necessidade do 

estabelecimento de parâmetros para o desenvolvimento de metodologia de 

monitoramento da Mobilidade Urbana nas metrópoles brasileiras, de forma a 

subsidiar a definição de políticas públicas. Para tanto é necessário potencializar o 

compromisso político com a questão; o envolvimento da sociedade; a demanda de 

algumas condições básicas; lideranças políticas capazes de levar adiante uma nova 

abordagem de estabelecimento de uma ‘nova ordem’ para a mobilidade urbana. De 

maneira especial que envolva a sociedade no compromisso coletivo de planejar o 

futuro e ter uma visão clara do papel do transporte, e nele definindo estratégias, 

alvos, metas, indicadores, financiamento, sistemas de monitoramento e gestão.  

Os autores assinalam o envolvimento de instituições e financiamento para o 

transporte e a mobilidade com a cooperação e articulação entre diversas esferas 

governamentais e a sociedade e entre disciplinas. Também a necessidade da 

sensibilização e elevação da consciência em favor da coletividade onde o estudo em 

questão apontou a existência de ferramentas de avaliação. Importante determinar 

estratégias que permitam ampliar a participação da população ou de especialistas, 

adaptações e aprimoramentos do que já existe e desta maneira aponta o IMUS 

como uma ferramenta para este fim.  

Procurando suprir esta deficiência foi criado o "Índice de Mobilidade Urbana 

Sustentável - IMUS". Portanto, conforme Costa (2008), o IMUS é uma ferramenta de 

avaliação da mobilidade urbana sustentável, ou seja, uma ferramenta de apoio à 

tomada de decisão dos gestores públicos em processos de formulação, implantação e 

monitoramento de políticas públicas visando à promoção da mobilidade urbana. E que 

é “capaz de revelar as condições atuais e medir os impactos de medidas e estratégias 

que visam à mobilidade sustentável” (MACEDO, ABDALA e SORRATINI, 2012). 

Assim sendo o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável – IMUS, desenvolvido por 

Costa (2008), pode se estabelecer como importante ferramenta permitindo análises e 

diagnósticos mais precisos. Deste modo, a partir da avaliação do desempenho de 

cada indicador, proporcionar subsídios à tomada de decisão dos administradores 
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públicos nos processos de formulação, implantação e monitoramento de políticas para 

promoção e agenciamento da mobilidade urbana sustentável. 

 

1.3.1 IMUS – Índice de Mobilidade Urbana Sustentável 

 

O IMUS formulado por Costa (2008) como citado acima se constitui em uma 

ferramenta para monitoração da mobilidade urbana sustentável e avaliação do 

impacto de políticas públicas, estruturado a partir de conceitos identificados em onze 

capitais de Estados Brasileiros. Os trabalhos de identificação das variáveis que 

compõem o índice foram desenvolvidos no âmbito do Curso Gestão Integrada da 

Mobilidade Urbana, promovido pelo Ministério das Cidades entre 2006 e 2007, e 

entre as cidades selecionadas estava Goiânia-GO (CGE, 2009).  

O mesmo é composto por nove (09) Domínios, distribuídos em trinta e sete 

(37) Temas e oitenta e sete (87) Indicadores. Em sua composição apresenta 

questões tradicionais e também as relacionadas à mobilidade sustentável, e devido 

a esta diversificação se adapta a qualquer realidade urbana. Conforme Miranda, 

(2010) a avaliação dos indicadores é feita através de um sistema de pesos que os 

qualifica de forma individual e também em grupo, podendo assim reconhecer a 

contribuição relativa de cada elemento para todo o sistema. 

Sua aplicação foi realizada em algumas cidades onde conforme Costa (2008) 

possibilita identificar fatores críticos e de maior impacto para a melhoria de aspectos 

globais e setoriais da mobilidade urbana, fornecendo subsídios para a proposição de 

políticas e estratégias visando à mobilidade sustentável. Com os resultados mostra 

que os índices encontrados, com as intervenções necessárias, são capazes de 

sofrerem ações visando à melhoria dos mesmos. 

O IMUS se trata de uma ferramenta que propõe a avaliação e monitoração da 

mobilidade urbana considerado de fácil compreensão e manipulação. Permite avaliar 

condições atuais e os impactos de medidas e estratégias visando à mobilidade 

urbana sustentável. Propõe também ser um instrumento de contribuição e subsídios 

para a formulação de políticas públicas. Os vários aspectos conforme o Guia de 

Indicadores (COSTA, 2008) são expostos nos Domínios que são divididos em 

Temas e estes em Indicadores.  

O IMUS conforme proposto, na metodologia será mais bem detalhado tanto 

em sua estrutura e também como se deu sua aplicação em Goiânia, e para tal a 

cidade é em seguida exposta. 
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2 GOIÂNIA: DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES 

 

Neste capítulo é apresentado a história da fundação de Goiânia e seu traçado 

original proposto pelo arquiteto e urbanista Attílio Corrêa Lima. São também 

discutidos os Planos Diretores elaborados desde a concepção do projeto da cidade 

até o atual Plano Diretor 2007 (GOIÂNIA, 2007).  

 

2.1 Histórico da Implantação de Goiânia 

 

Goiânia é a capital do Estado de Goiás, que completou 80 anos em 24 de 

outubro do ano de 2013. Diferentemente de cidades que surgem de forma 

espontânea, a partir de povoados formados próximos a vias de transportes ou 

decorrentes de atividades agropecuárias, mineração, etc., ela foi planejada para se 

tornar a Capital do Estado assim como também é o caso de outras capitais como, 

por exemplo, Belo Horizonte, Brasília e Palmas.  

A primeira capital do Estado foi a cidade de Goiás, denominada inicialmente 

de Vila Boa, tendo sido fundada em 1722 no tempo do ciclo do ouro goiano 

compreendido entre 1722 e 1822. Com as transformações econômicas e sociais 

ocorridas no Brasil no final daquela época, a então capital do Estado foi “qualificada 

como incapaz de vitalizar o progresso regional”, tendo assim que “ceder” a sede da 

administração a um novo núcleo situado no Planalto Central (GOIÂNIA, 1963). 

Segundo Oliveira (2002) “Goiânia surgiu a partir de uma demanda de ordem 

política e econômica, tendo se inserido num movimento que, no âmbito regional, 

buscava articular as regiões produtivas do Estado, principalmente as regiões sul e 

sudoeste e, no âmbito nacional, buscava adequar o país a um novo ritmo de 

produção capitalista”. Portanto, pelo fato da antiga Capital estar em uma região não 

propícia ao desenvolvimento e haver interesses políticos e econômicos na 

construção de uma nova sede, Goiânia foi planejada para ser a nova Capital do 

Estado de Goiás. 

Goiânia foi planejada e construída para ser a capital política e administrativa 

de Goiás como parte da estratégia da “Marcha para o Oeste”, desenvolvida pelo 

governo de Getúlio Vargas, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento e 
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incentivar a ocupação da região centro-oeste. A construção de uma nova capital em 

substituição à antiga (Vila Boa) visava atender, principalmente, os objetivos de 

concretizar mudanças, proclamando a vitória política sobre a oligarquia caiadista, 

que governou o estado de 1917 a 1930; atrair investimentos para o Estado de Goiás 

e modernizar as relações de trabalho e poder (DINIZ, 2007).  

O então interventor do Estado, o médico Pedro Ludovico Teixeira e sua 

equipe selecionaram a área nas proximidades da pequena cidade de Campinas, 

hoje um bairro de Goiânia, localizada na região do Mato Grosso de Goiás a 5 km de 

onde foi fixada a futura Capital. Esta área foi escolhida por ser o ponto cêntrico da 

parte mais povoada do Estado, ter topografia favorável, boa cobertura de matas, 

abundância de água e bom clima.  

O primeiro projeto de Goiânia foi elaborado em 1933 pelo arquiteto-urbanista 

Atílio Corrêa Lima, a  convite de Pedro Ludovico Teixeira. Ele seria responsável por 

elaborar os projetos e supervisionar as obras de implantação de Goiânia, tendo 

como itens de contrato: a organização do traçado da cidade, os projetos de infra-

estrutura, o plano diretor, os projetos arquitetônicos dos principais edifícios públicos 

e das casas para funcionários e também da estrutura administrativa, Diniz, (2006). A 

proposta de projeto da nova capital elaborado por Atílio sofreu influência de 

conceitos urbanísticos das cidades-jardins ensinados em Paris onde estudou. Nas 

cidades-jardins concebidas por Ebenezer Howard as pessoas viveriam 

harmonicamente juntas com a natureza (SOUZA, 2013), o que se pode deduzir que 

seria uma adaptação para o conceito relativo das atuais cidades sustentáveis. 

Constata-se no projeto a preocupação com a preservação de áreas verdes e 

as matas ciliares, o controle de fluxos migratórios, a ocupação ordenada do solo 

urbano e com a especulação imobiliária. Do ponto de vista do traçado viário, Attílio 

estabeleceu a hierarquização das vias segundo a intensidade e a direção do tráfego, 

uma novidade para a época, separou vias para pedestre das vias para automóveis, 

como no primeiro bairro residencial (Setor Sul) onde as quadras foram projetadas de 

forma que o acesso para os carros se daria pelos fundos das casas, pelas vielas, cul 

de sac, e o acesso social, com trilhas exclusivas para os pedestres, se daria pela 

área verde.  

Portanto podem-se notar as preocupações de Atílio no desenho e traçado 

viário referente à mobilidade em relação à: 
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 configuração do terreno;  

 disposição das vias favorecendo a necessidade do tráfego,  

  preservação das áreas verdes e as matas ao redor dos córregos, como 

parques lineares. 

Segundo descrito em (DAHER, 2003), Atílio não chegou a concluir a 

implantação integral da nova capital, pois rompeu antes o contrato com o governo de 

Goiás tendo sido substituído pelo engenheiro urbanista Armando de Godói, que já 

havia sido convidado anteriormente pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira para 

elaborar o projeto de Goiânia. Não dispondo de tempo para  a tarefa,  vem a Goiás, 

faz  uma visita à localidade e elabora um documento técnico a respeito de onde se 

ergueria Goiânia e volta para o Rio de Janeiro. Em meados dos anos  1930, retorna 

à Goiânia, convidado pela empresa Coimbra Bueno e Cia., responsável pela 

construção da cidade, para substituir Atílio. O Engenheiro dá continuidade ao projeto 

iniciado por Atílio, já parcialmente implantado. 

O início da construção da capital é mostrado nas figuras 1, 2 e 3. 

A Figura 1 mostra o traçado inicial conforme projeto de Atílio Côrrea Lima  

cujo sistema viário inicial foi composto por três avenidas - Araguaia, Tocantins e 

Pedro Ludovico (atual Av. Goiás) - que convergem para o centro cívico ou centro 

administrativo.  Neste centro  se concentravam os edifícios da administração publica 

e as três avenidas que foram cortadas ou finalizadas em arco pela Av. Paranaíba e 

ao meio pela Av. Anhanguera, projetada para ser a principal via comercial da cidade.  

A Figura 2 mostra o traçado de parte das quadras do setor Central com 

acesso às áreas internas das mesmas para carga e descarga com o objetivo de não 

tumultuar estes serviços nas vias da área.  

A Figura 3 mostra o efeito de perspectiva obtido através da topografia 

favorável descrito na figura 1, onde se vê, a partir da Praça Cívica, as avenidas 

Goiás ao centro, Avenida Araguaia à direita e Avenida Tocantins à esquerda. 
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Figura 1: Traçado inicial de Goiânia. 
Fonte: skyscrapercity website, 2013. 
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Figura 2: Projeto da Praça Cívica – Goiânia. 

Fonte: Goiânia, 2010. 
 

 
Figura 3: Vista da Construção Inicial de Goiânia. 

Fonte: skyscrapercity website, 2013. 

 

O anteprojeto do traçado original de Goiânia proposto pelo arquiteto é mostrado 

na Figura 4. Pode-se ver a estrutura inicial constituída pela Avenida Anhanguera, via 

importante tanto comercialmente como via de tráfego de ligação nas duas 
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extremidades, para o exterior da cidade. A Avenida Pedro Ludovico, atual Avenida 

Goiás cruza ortogonalmente com a Avenida Anhanguera, ligando o Centro 

Administrativo à Estação da estrada de ferro. A Avenida Araguaia com início no Centro 

Administrativo indo até o Parque Botafogo e a Avenida Tocantins iniciando também no 

Centro Administrativo e indo até o Aeródromo. A Avenida Paranaíba, liga em curva o 

parque Botafogo ao Aeródromo, cortando a Avenida Araguaia e a Avenida Tocantins. 

 
 

TRAÇADO ORIGINAL DE GOIÂNIA 

ATTÍLIO CORRÊA LIMA – ANTEPROJETO (1933) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Traçado Original de Goiânia – Attílio Corrêa Lima – Anteprojeto (1933). 
Fonte: Manso (org.), 2004b. 

AERÓDROMO – “Constam o campo de 
duas pistas que se cruzam. Norte-Sul e 
Leste-Oeste, aproximadamente com 
100m de largura e 1000m de extensão”. 
Possui 79HA – Possui 8HA de áreas 
destinadas ao esporte. 

 
ESTÁDIO MUNICIPAL – próximo ao 
Aeródromo. Compõe-se de: um grande 
campo de futebol, pistas para corridas e 
jogos atléticos, grande arquibancada, 
doze quadras de tênis, uma grande 
piscina e sede social. 
 

AUTOMÓVEL CLUBE DE GOIÁS (atual 
Jóquei Clube de Goiás). 

 
CLUBE ESPORTIVO. 
 

ÁREA NA ZONA UNIVERSITÁRIA. 
 
 

ÁREA NO TERRENO DA FORÇA 
PÚBLICA DO ESTADO. 
 
 

ZONA URBANA (aproximadamente 
600m do Setor Central). 
 
 

ZONA SUBURBANA (limites do 
perímetro para construção da nova 
capital sugerido por Attílio Corrêa Lima). 
 

ZONA RURAL. 

 
CAMPINAS – núcleo urbano pioneiro. 
 

 

CURSOS D`ÁGUA 
 
 

ÁREAS VERDES 

LEGENDA: 

ZONEAMENTO: 
PRODUÇÃO: 
Prefeitura Municipal de Goiânia – SEPLAM / DEPEP / DVAC. 
Museu Antropológico/UFG – Lab. de Arquelogia / Geoprocessamento. 
Abitare – Projetos e Consultorias. 
 
FONTE: 
Attílio Corrêa Lima. Anteprojeto da cidade de Goiânia. Esc. 1: 10.000, 1933. 
Arquitetura e Urbanismo, ano 2, jan. / fev. 1937. 
 
INTERPRETAÇÕES: 
Arquiteta Kátia do Carmo de Paiva. 
Arquiteta Aparecida de Jesus Cuevas. 
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2.2 O Planejamento Urbano e Planos Diretores de Goiânia 

 

O anteprojeto ou Plano Diretor de Goiânia inicialmente, elaborado por Attílio 

tinha como proposta uma cidade voltada para o centro de poder, tendo como apoio o 

Palácio das Esmeraldas que sediaria o governo do Estado, com avenidas lineares e 

convergentes para o mesmo. A capital foi planejada como uma cidade radiocêntrica, 

tendo como pólo de irradiação uma Praça, hoje denominada Praça Cívica, onde 

posteriormente também se localizou um centro administrativo. No plano diretor 

original, previu-se a divisão de Goiânia em zonas e subzonas de atividades, parques 

com a finalidade de preservar as matas ciliares, como por exemplo, a preocupação 

de Atílio em preservar as áreas verdes e matas, zonas de esportes e divertimentos, 

zona universitária, espaços de lazer e divertimento. Estas zonas ficaram assim 

setorizadas: Centro Administrativo ao redor da Praça Cívica, Centro Comercial ao 

longo da Avenida Pedro Ludovico, Avenidas Araguaia e Tocantins, Zona Industrial 

nas quadras abaixo da Avenida Paranaíba, Zona Residencial Urbana na área Leste 

e Oeste, Zona Residencial Suburbana na área Sul e Zona Rural (DINIZ, 2006; VAZ, 

2007) e os prédios foram projetados de acordo com a arquitetura Art Déco devendo 

possuir fachadas limpas. 

Com a mudança de Attílio pelo engenheiro urbanista Armando de Godói, este 

reformula o antigo projeto, reduzindo parte da área central da cidade, 

especificamente a área comercial e promovendo mudanças no arruamento do Setor 

Sul, inicialmente projetado por Atílio e também inserindo o parcelamento de um novo 

bairro, denominado Setor Oeste. Em 1935 Armando assina o plano diretor da cidade 

que é oficializado pelo Decreto – Lei nº 90-A, de 31 de julho de 1938. Esta situação 

é mostrada na figura 5. 

No relatório do plano diretor, o arquiteto descreve a importância do Estado em 

controlar as vendas dos lotes para que sejam evitadas as especulações imobiliárias e 

futuras modificações dos projetos Diniz (2006). Percebe-se assim a importância do 

Estado em controlá-las com o objetivo de conter uma expansão descontrolada.  

Portanto conforme cita Vaz (2007) o Estado regula o uso e a ocupação do 

solo - definindo a zona administrativa como a que concentra os serviços públicos e a 

zona cívica em uma grande praça - centro cívico; a zona comercial, bancária e de 

diversões na parte mais central da cidade, que foi reduzida em relação à proposta 
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de Atílio com a intervenção complementar de Armando Augusto de Godoy (1935-

37); e a zona residencial nas demais áreas.  

 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA 

ESCRITÓRIO COIMBRA BUENO – PLANTA MODIFICADA (1938) 

CONSULTOR TÉCNICO ARMANDO AUGUSTO DE GODOY – DEC. LEI Nº 90-A DE 30/07/1938 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 5: Planta modificada de Armando Augusto de Godoy. 
Fonte: Manso (org.), 2004b. 

Zona Urbana 
 

Setor Norte 
 

Setor Central 
 

Setor Sul 
 
Satélite Campinas (e Setor Coimbra) 
 

Setor Oeste 
 

Zona Universitária 
 

Aeroporto 
 

Parque dos Buritis, Parque Capim 
Puba, Bosque Bandeirantes 
 

Parque Zoológico 

Hipódromo 
 

Estádio Federal 
 

Zona Suburbana 
 

Jardim dos Mortos 
 

Vila Hípica 
 

Zona de Esporte 
 

Estrada de Contorno da Represe de 
Força e Luz do Meia Ponte 
 

Terreno de Propriedade do Estado 
 
Perímetro da zona rural do município 
englobando os distritos 

PRODUÇÃO: 
Prefeitura Municipal de Goiânia – SEPLAM / 
DEPEP / DVAC. 
Museu Antropológico/UFG – Lab. de Arqueologia 
/ Geoprocessamento. 
Abitare – Projetos e Consultorias. 
 
FONTE: 
Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia 
– Volume I, 2000. 
 
INTERPRETAÇÕES: 
Arquiteta Kátia do Carmo de Paiva. 
Arquiteta Aparecida de Jesus Cuevas. 
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Já na época do primeiro plano de Goiânia e sua implantação são verificadas 

barreiras naturais existentes como nos diversos córregos urbanos, observando aí a 

existência e abundância de água quando da escolha do local. Levando em conta 

este fato o projeto inicial do arquiteto Atílio previu dispositivos tendentes a preservar 

os fundos de vales, onde exclui as faixas marginais de construções urbanas assim 

como indicando áreas para parques. Ainda interrompendo a continuidade da 

organização da cidade, além dos fundos de vales dos vários córregos, funcionou 

como barreira natural o Rio Meia Ponte e a construção da estrada de ferro e a BR14 

(atual BR -153) (GOIÂNIA, 1962/63). Luiz Saia (GOIÂNIA, 1962/63) em relação às 

reservas de fundos de vales, aos parques, as vilas e áreas internas das quadras 

centrais sugere que sejam restauradas para revalorização, “constituindo numa 

incontornável exigência, para a boa organização da cidade”, o que infelizmente não 

ocorreu como sugerido.  

Segundo o mesmo autor, na proposta inicial dos projetos de Goiânia,  era 

para uma população de 15.000 habitantes e antes do começo das obras já subira 

para 50.000, ou seja, o projeto de Goiânia foi concebido inicialmente para 50 mil 

habitantes e em menos de 30 anos (1962) já ultrapassara os 150.000 habitantes. 

Atualmente a cidade possui uma população estimada de 1,3 milhões de habitantes. 

Deste modo, nota-se que a cidade foi projetada para 50.000 habitantes, 

considerando as barreiras naturais existentes, no entanto constata-se que as 

cidades mesmo as planejadas, ultrapassam as previsões iniciais. 

Para o desenvolvimento da cidade o Plano Diretor de Luís Saia (1959-62), 

propõe que o projeto receba soluções indispensáveis para atender seu crescimento 

com complementação do arcabouço urbano da época e a reformulação de novas 

instalações como: Unidade Industrial; Centro cívico municipal; Mercado Central; 

Cemitério Central; Estádio Central; Centros principais de comércio, centros locais, 

assim como o Sistema viário diferenciado e também o Controle do uso do solo 

urbano com normas disciplinares e instalações especializadas.  

Refere como fundamental para o futuro de Goiânia, a necessidade de uma 

rede viária expressa com a função de interligar as mais diferentes partes da cidade, 

e sugere que seja implantada no âmbito já loteado e comprometido, com vias de 

tráfego e rede de serviços. Ressalta ainda que para evitar o esvaziamento do centro 

com a migração dos seus ocupantes para os bairros novos, como aconteceu em 

outras capitais, deve revisar seu primitivo traçado e aceitar o remanejamento como 
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inevitável. Também zonear a cidade em conformidade com as previsões bem 

controladas, equipar determinadas áreas para receber alta densidade, localizar seus 

centros principais e muni-los de vias preferenciais de tráfego. 

Afirma sobre o sistema de vias principais de tráfego e as medidas destinadas 

a desencorajar o trânsito pelas vias de caráter local, que juntamente com a 

localização dos centros de comércio e as instalações especializadas, deve permitir 

um zoneamento capaz de disciplinar o uso do solo urbano, por intermédio de: 

promoções; permissões e proibições. No item promover, se alinha as obras 

realizadas pela administração pública. E tanto no item permitir ou proibir, expõe as 

prescrições que controlam a iniciativa privada. Ainda relacionado ao sistema viário, 

anexo ao Sistema com Bicicletas, aponta que as pistas expressas deveriam ser 

previstas por duas faixas carroçáveis de nove metros cada, acrescidas de mais duas 

pistas de 2,00m cada, para bicicleta.  

O autor afirma ainda que em relação ao tempo utilizado para a realização de 

estudos de planos diretores consecutivos na engenharia tradicional, o período aceito 

para o estudo da evolução urbana era de 25 anos segundo uns e 35 anos segundo 

outros, porém à época do plano 62/63 foi sugerido ser reduzido em 10 anos. No 

entanto para que tivesse sucesso em sua implantação recomendou a montagem de 

um “Fundo Operativo de Investimento”. 

No Plano Diretor Integrado de Goiânia – PDIG 1969 houve a criação da 

SUPERPLAN (órgão de planejamento) e o programa prioritário de abertura e 

pavimentação das vias Leste-Oeste. Especialmente, recupera - se a obrigatoriedade 

da infraestrutura nos novos loteamentos, suspensa em 1947, onde anteriormente o 

poder público era o responsável pela implantação dos mesmos, bem como de sua 

infraestrutura básica. A disposição ou setorização natural do sítio urbano desta 

época (1947) é mostrada na figura 6 conforme a lei nº 574 de 12 de maio de 1947, a 

qual define a área de expansão urbana limitando-a num circuito de raio de 15 

(quinze) quilômetros a partir da praça cívica como centro.  
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PLANO DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA (1947) 

 

 
LEGENDA: 

 

Zona Urbana 
 
Zona Suburbana (contida num raio de 15 km, a 
partir da estaca zero do município, localizada na 
Praça Cívica) 
 
Zona Rural 
(todas as áreas não incluídas nas demais áreas 
com os distritos de Hidrolândia (ex-Grimpas), 
Guapó (ex-Ribeirão) e Goianira (ex-São Geraldo) 

 

Figura 6: Plano de urbanização de Goiânia (1947). 
Fonte: Manso (org.), 2004b. 

 

Buscando retomar sua tradição de planejar, o - PDIG (1969) incorpora as 

características de Planejamento, porém a realidade urbana de Goiânia continua 

atropelando as tentativas de controle e direcionamento do crescimento que visavam 

imprimir-lhes rumos e ritmo convenientes à recuperação, melhoria e preservação 

das condições de habitabilidade da cidade. E como é apontado por Vaz (2007), em 

face à continuidade vigorosa do processo demográfico da década de 80, Goiânia 

ultrapassa a categoria de cidade média, rumo a tornar uma grande cidade, ou seja, 

uma metrópole com as decorrentes complexidades, dificuldades e riscos. 

PRODUÇÃO: 
Prefeitura Municipal de Goiânia – SEPLAM / DEPEP / DVAC. 
Museu Antropológico/UFG – Lab. de Arqueologia / 
Geoprocessamento. 
Abitare – Projetos e Consultorias. 
 
FONTE: 
Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia – Volume I, 
2000. 
 
INTERPRETAÇÕES: 
Arquiteta Kátia do Carmo de Paiva. 
Arquiteta Aparecida de Jesus Cuevas. 
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Neste PDIG (1969) consta-se que adquiriu especial relevo o desenvolvimento 

para o Oeste, o programa prioritário de abertura e pavimentação das vias Leste-

Oeste. Também o adensamento de alguns setores (bairros) e o uso estratégico da 

localização de novos conjuntos habitacionais, que quase sempre são locados na 

periferia devido ao custo mais baixo do empreendimento, o que gera custos mais 

altos da infraestrutura. Já nesta época a implantação e implementação do Plano 

sugeriam que o município, isoladamente ou em consórcio com os municípios da 

mesma região fizesse contrato e convênios com entidades estatais, paraestatais e 

autarquias particulares, concessionárias ou permissionárias de serviços de utilidade 

pública, visando à conjugação de esforços, a assistência técnica e financeira, a troca 

de informações e a coordenação de atividades e recursos para atingir os objetivos 

do planejamento.  

Dentre os principais objetivos do Plano aponta a hierarquização do sistema 

viário, de forma a permitir a circulação rápida, segura e eficiente de pessoas e 

veículos, facilitando a integração dos grupos sociais e induzindo a ocupação do solo. 

Uma ocupação com o objetivo de obter maior concentração de atividades e 

densidades mais elevadas ao longo das vias preferenciais que cruzam a zona, 

maximizando o uso da infraestrutura nelas existentes. Também diretrizes para a 

expansão urbana e adensamento da população na área urbanizada, de modo a 

proporcionar os equipamentos básicos necessários a toda a comunidade.  

No Plano é proposta uma malha viária definida por vias Leste e Oeste (vias 

de desenvolvimento), paralelas à Av. Anhanguera, e as Norte-Sul (vias de 

integração), paralelas à Av. Goiás, que receberiam estímulos através da legislação 

para um adensamento maior de "locais de trabalho, comércio e domicílios". Também 

que as vias do loteamento deveria se articular com o sistema viário e harmonizar-se 

com a topografia local (GOIÂNIA, 1969). Com estudos entre 1969 a 1971 é 

publicada a Lei Municipal nº 4.523, de 1971, sendo alterado pela Lei nº 5.019 de 

1975, resultante da proposta apresentada por Jaime Lerner. 

Segundo Vaz (2007) “... enunciado no PDIG-69, o vínculo entre a estrutura 

viária, o zoneamento e o uso do solo, ganha contornos mais definitivos com a nova 

proposta”, não Plano Diretor, apresentada por Jaime Lerner, em três documentos, 

"Sistema Integrado de Transporte de Massa", "Plano de Recreação" e "Lei de Uso 

do Solo". Com o documento datado de 1975 é enfatizado o transporte coletivo e 

coloca a Av. Anhanguera como eixo principal da cidade e da região. Foi proposta a 
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criação do eixo regional de serviços na Av. Anhanguera; duas estruturas paralelas 

ao eixo, configurando binários, que seriam adensados e estimulados para uso 

residencial, comercial e instalação de equipamentos comunitários; e vias de 

integração (coletoras) entre o eixo e os binários, que se constituíram em fatores de 

adensamento (GOIÂNIA, 1969). Por conseguinte foi proposta a criação do eixo 

Norte-Sul na Av. Goiás com a função de ligar os terminais, que são os pontos de 

acesso e interligação dos usuários e linhas. Em 1976 foi implantada a Av. 

Anhanguera. 

Segundo a autora acima, as ações de planejamento e as intervenções 

realizadas neste período chamam a atenção para a importância do nível de 

acessibilidade criado e para a acentuação do centro, enquanto nó de fluxo do 

transporte coletivo. Além de abrigar os dois principais eixos da cidade - Leste/Oeste 

e Norte/Sul - concentra uma significativa quantidade de linhas de ônibus que 

circulavam fora dos eixos e ligam o centro aos bairros da capital.   

Na legislação de uso e ocupação do solo de 1980, Lei Ordinária nº 5735 de 

19 de dezembro de 1980, dispõe sobre a divisão das áreas urbana e de expansão 

urbana do município de Goiânia em zonas de uso. Assim como mantém também o 

sistema viário como base da proposta procurando adequá-la às condições de uso e 

ocupação na cidade. Além de zonas das leis anteriores, porém mais especificadas e 

detalhadas há as zonas de comércio e indústria estabelecidas em razão da 

localização. Posteriormente no Setor Sul, a ampliação das áreas de comércio e 

serviço também se dá sobre os eixos viários.  

Com as inovações da Constituição de 1988 somadas às determinações da Lei 

Orgânica do Município de Goiânia, a nova abordagem do Plano Diretor Integrado de 

Goiânia - PDIG (1989-92, batizado de PDIG 2000), Lei nº 015/92, objetivou a 

produção de um Plano Diretor subsidiado por análises setoriais. Isto ao nível de 

recomendações, que avançariam posteriormente em maior grau de aprofundamento 

no terreno de proposições de planos de ações mais específicos, a fim de 

materializar o elenco das políticas globais formuladas no âmbito deste PDIG. 

Em decorrência dos estudos do plano acima foi criada a lei municipal nº 010 

de 30/12/91, que “dispõe sobre o processo de planejamento urbano no Município, 

cria o Conselho Municipal de Política Urbana, dispõe sobre o Plano Diretor e dá 

outras providências”. Nesta lei fixa regras norteadoras – campo de ação, objetos 

intervenientes, objetivos e meios como o Projeto de Reforma e Modernização 
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Administrativa, concebido em três grandes temas: Reestruturação das Bases 

Administrativas, visando garantir a eficácia e eficiência das atividades-fim da 

Prefeitura; Implementação de políticas estabelecidas pelo PDIG e Reestruturação de 

atividades-fim, visando a reorganização e gerenciamento das atividades da 

Prefeitura, cujos subprojetos foram objetos de leis específicas. Também assegura e 

potencializa, assim como detalha melhor vários objetivos constantes no plano 

anterior, ou seja, o de 1969. Principalmente com objetivos relacionados aos 

consórcios, ao sistema viário – rede viária básica, ao trânsito e ao uso do solo. Para 

a regulamentação do plano foi elaborada a Lei Complementar nº 031/94 que “Dispõe 

sobre uso e a ocupação do solo nas zonas urbanas e de expansão urbana do 

município de Goiânia”, vigorando até 2007.  

 Sobre o Plano Diretor atual aprovado em 2007 alega Ribeiro (2010) que no 

mesmo tentou-se resgatar os princípios ecológicos do projeto original, ao adotar as 

bacias hidrográficas como elemento estrutural do ambiente urbano em que a 

topografia, a hidrografia e a biodiversidade são tomadas como parâmetros de 

planejamento. Ou seja, o território foi dividido por bacias, sendo que cada uma tem o 

nome do córrego ou rio principal, onde continua a relação ligada à preservação das 

áreas de proteção ambiental.   

Goiânia, a propósito das sugestões positivas de estudiosos em relação ao 

planejamento, em seu Plano Diretor (2007) apresenta o “uso do solo misto” em 

praticamente todo o território do município, exceto a área de proteção permanente. 

Sendo assim é permitido o uso diversificado tanto de comércio e residencial de 

acordo com o tipo de via e conforme o grau de incomodidade. Deste modo segundo 

pesquisadores proporciona condições de aproveitamento melhor da infraestrutura 

urbana, resultando em número de viagens geradas menor, assim como a menor 

necessidade de grandes deslocamentos.  

Neste Plano propõe-se ainda tornar a rede viária básica, elemento físico de 

suporte para o modelo de uso e ocupação do solo. Esta rede é composta por vias 

expressas e arteriais existentes ou projetadas, que representam a estrutura geral de 

circulação do Município e a articulação metropolitana e regional, na forma de 

corredores estruturadores.  

Propõe também adotar os corredores da rede estrutural de transporte coletivo 

como elementos estruturadores do modelo de ocupação do território. Deste modo, 

para que a implementação destas estratégias se efetive, dentre elas tem-se a 
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priorização da urbanização e a densificação da cidade construída, assim como a 

implantação da rede viária básica de forma a privilegiar o Sistema de Transporte 

Coletivo, o Cicloviário e o de pedestres.  

Tem-se ainda que a política para a mobilidade, acessibilidade e transportes 

do Município de Goiânia tem por objetivo promover ações de forma a garantir a 

mobilidade urbana sustentável, proporcionando o acesso amplo e democrático ao 

espaço urbano. Também eliminando ou reduzindo a segregação espacial, para 

garantir o desenvolvimento urbano, e assim contribuir para a inclusão social, 

favorecer a sustentabilidade sócio-ambiental e a acessibilidade universal.  

Traz também que o uso do solo está interligado com a mobilidade urbana, isto 

é, ao sistema viário com os vários tipos de vias, conforme se pode verificar na figura 

7. Como já citado a relação do uso do solo com o sistema viário acontece através do 

controle e da distribuição das atividades no território, que se dá de acordo com o 

grau de incomodidade e porte do uso, isto conforme o porte da via. Há também 

incentivos urbanísticos para o adensamento ao longo dos principais eixos de 

transportes de massa. Neste caso, contando com a licença onerosa de valor mais 

baixo em relação aos locais em que o uso permite a verticalização, como também 

em relação aos locais onde se propõe a não verticalização que é de valor mais 

elevado. 
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Figura 7: Rede viária de Goiânia.  
Fonte: Goiânia, 2009. 
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2.3 Breve Histórico do Transporte Público Coletivo de Goiânia 

 

Após a construção de Goiânia, da década de 40 à década de 70, o modo de 

transporte predominante na capital era a bicicleta. Havia o transporte de trem entre 

Goiânia e Campinas, porém o mesmo nunca foi utilizado como transporte coletivo de 

passageiros (PÁDUA, 2013). 

A primeira linha de transporte público de passageiros começa a operar em 

1942, ligando o centro de Goiânia ao bairro de Campinas, e no seu itinerário 

utilizava as Avenidas Anhanguera e Vinte e Quatro de Outubro. 

O veículo utilizado no transporte era um caminhão pequeno transformado em 

jardineira denominado de “tareca”, com capacidade para somente dez passageiros. 

Os passageiros eram transportados em condições bastante precárias no que diz 

respeito à segurança e conforto, e o headway - intervalo entre viagens - variava de 

trinta minutos até duas horas. Existiam também na mesma época os carros de 

aluguéis (taxis) ou “carros de praça”, que eram poucos e tinham pontos fixos 

localizados geralmente em praças nas áreas centrais de Goiânia e Campinas, os 

quais desempenhavam também a função de lotação no transporte de passageiros.  

A Figura 8 mostra uma “tareca” em operação na linha Campinas-Goiânia. 

 
Figura 8: Veículo de Transporte inicial ou “tareca”. 
Fonte: Especial Goiânia 77 anos, 2013. 
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Até meados da década de 1960, o serviço de transporte de passageiros era 

realizado pelas viações, que eram pequenas empresas familiares que foram 

posteriormente incorporadas “por empresas de maior porte, que apresentavam 

estrutura empresarial e passaram a adquirir frota de ônibus e terrenos para 

construção de garagens e oficinas” (ANDRADE e NASCIMENTO, 2013). Em 1965 a 

empresa Araguarina, que até então operava linhas de transporte rodoviário 

intermunicipal, incorpora a empresa Expresso Santa Luzia, de Goiânia, e passa a 

operar a primeira linha de transporte coletivo urbano por ônibus, ligando o centro de 

Goiânia ao bairro de Campinas, mantendo-se até hoje em atividade, 

(brunotur/Flogão, 2013). A Figura 9 mostra o primeiro ônibus utilizado pela empresa 

Araguarina na operação da linha Goiânia – Campinas. 

 

 
Figura 9: 1º Veículo de Transporte de Goiânia – ônibus da Araguarina. 
Fonte: Brunotur Flogão (2013). 

 

Em 1969, ocorreu a primeira licitação geral do sistema de transportes 

coletivos de Goiânia, tendo sido firmado também o primeiro contrato de concessão 

dos serviços (ANDRADE e NASCIMENTO, 2013). Ao longo dos anos esses 

contratos foram sendo prorrogados e uma nova licitação só veio a ocorrer 

novamente somente em 2010.  

Em meados da década de 70, já havia em Goiânia, 55 (cinquenta e cinco) 

linhas de ônibus e quatro empresas: Viação Araguarina, HP Transporte Coletivo, 

Viação Reunidas e Viação Jussara. Segundo Lemos (2004), desde seu início até 
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1976 a gerência do transporte coletivo da cidade era exercida pela Prefeitura 

Municipal, que gerenciava os serviços através da sua Secretaria de Viação e Obras 

Públicas. Porém em 1976 a gestão do transporte passou a ser exercida pelo Estado 

a partir da implantação do Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) em 

novembro deste ano, que resultou na criação de uma empresa estatal para 

gerenciar e operar parte do transporte da cidade - Empresa Transurb. 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. Este 

prazo expirou-se em 2006. 

A implantação do Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) configurou-

se num marco na melhoria da qualidade e produtividade do sistema de transporte 

público coletivo de Goiânia que deixa de ser um sistema constituído por linhas de 

configuração basicamente radial, isto é, linhas que interligavam bairros da cidade ao 

setor central.  Passa a ter uma configuração do tipo tronco-alimentador, utilizando 

como corredor troncal a Avenida Anhanguera, a partir daí denominado de Eixo 

Regional de Serviços ou Eixo Anhanguera, o qual corta a cidade na direção leste-

oeste, como mostra a figura 10. Os ônibus articulados foram segregados em faixas 

exclusivas ou “canaletas” ao longo dos 12,3 km da Avenida Anhanguera e os 

transbordos realizados em terminais de integração fora da região central, a exemplo 

do que existe ainda hoje. Essa nova configuração teve como objetivo reduzir a 

ociosidade da oferta, promover condições para o estabelecimento de tarifa única e 

melhorar as condições de mobilidade da população de Goiânia que já contava em 

1976 com 533.000 habitantes e com uma demanda em torno de 7,2 milhões de 

passageiros por mês. Também o projeto implementado foi desenvolvido pelo 

arquiteto - urbanista Jaime Lerner e seguiu o mesmo conceito de integração do uso 

do solo com o sistema de transportes utilizado em Curitiba, ou seja, a indução 

através de políticas públicas do adensamento progressivo ao longo do novo corredor 

de transportes (MACEDO, 2002). 
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Figura 10: Eixo Anhanguera. 
Fonte: Junior, 2013 

 

O eixo Anhanguera chegou a ter um índice de passageiros por quilômetro 

(IPK) igual a 13 (treze) refletindo o seu alto desempenho operacional. Em 1998 o 

eixo recebeu melhoramentos com vistas à redução de tempos de embarque e 

desembarque em nível. 

 

2.4 Planos Diretores, Programas e Projetos de Transporte Público Coletivo 

 

O primeiro Plano de Transportes desenvolvido para a cidade de Goiânia foi  

proposto pelo arquiteto Urbanista Jaime Lerner que culminou com a implantação do 

corredor Anhanguera em 1976. O Plano elaborado foi uma modificação proposta no 

PDIG 1969 e teve como sugestão a implantação de uma nova estrutura urbana 

vinculada a um sistema integrado de transporte consolidando a Av. Anhanguera 

como eixo preponderante da região. Ela foi concebida como uma estrutura de 

serviços integrando o uso do solo ao transporte de massa e a recreação (LERNER, 

1975). Em termos do uso do solo é ressaltada no plano a importância do incentivo 

ao adensamento em torno da Avenida Anhanguera posto que as condições de eixo 

de serviço se concretizarão através da implantação do transporte de massa. 

A implantação do Corredor Anhanguera é considerada até os dias de hoje 

como o marco inicial da história moderna do transporte coletivo na Grande Goiânia, 

com efeitos ainda relevantes, passados 37 anos de sua implantação. Quando o 

projeto foi implantado a cidade de Goiânia contava com pouco mais de 550 mil 
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habitantes e, ainda, com uma incipiente aglomeração urbana com outros municípios. 

O Corredor Anhanguera “introduziu novos conceitos de organização espacial da 

rede de transporte, de circulação e operação, e de organização institucional” (CMTC, 

2007). Segundo o mesmo documento a implantação do Corredor Anhanguera 

lançou as bases de uma rede de transporte coletivo unificada em Goiânia, conforme 

descrito:  

 

Com o Corredor Anhanguera, foram lançadas as bases de uma rede de 
transporte coletivo unificada em Goiânia, de abrangência metropolitana, 
com destaque para o oferecimento da integração espacial da rede de linhas 
da cidade conectados em uma “estrutura dorsal” de transporte representada 
pela linha eixo do corredor, bem como o estabelecimento de uma única 
entidade pública, gestora do transporte metropolitano. 

 

Ainda segundo o PDTC (CMTC, 2007), o Corredor Anhanguera introduziu 

importantes novidades para a população:  

 a possibilidade de ampliação dos destinos mediante o pagamento de tarifa 

única com integração física nos terminais;  

 novos ônibus, diferenciados tecnologicamente, que passam a operar na 

linha principal; 

 faixa segregada no centro da via para circulação dos ônibus aliado a uma 

nova concepção para o embarque e desembarque dos usuários nos pontos. 

O primeiro Plano Diretor de Transporte Urbano – PDTU foi desenvolvido para 

a região metropolitana de Goiânia em 1984/85, quando a região conurbada era 

constituída por Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade, e possuía 850 habitantes. 

Este plano incluía a elaboração da pesquisa de origem e de destino e previa para o 

horizonte de estudo de 1995, a expansão da área central, como pólo de serviços, 

em direção ao setor Oeste. Também a geração de novos eixos de serviços e 

empregos ao longo de eixos viários, como as avenidas Pio XII, T-63, T-7 e T-9. Na 

pesquisa de origem e destino foi identificada que a proporção de viagens 

motorizadas realizadas com o uso do transporte coletivo era de 53,2%, enquanto 

46,8% ocorriam mediante o transporte individual (automóveis). Na previsão para 

1995 era de perda da participação do modo coletivo que passaria a responder por 

49,7% das viagens motorizadas. Esta previsão realmente se concretizou se 

constituindo em aspecto negativo para a sustentabilidade da mobilidade urbana, 

como ficou demonstrado em 2000, por ocasião da última pesquisa de origem e de 

destino, onde o percentual observado de viagens por transporte coletivo foi de 46%. 



59 

O PDTU indicou as seguintes propostas para o transporte coletivo: 

 a extensão do Corredor Anhanguera no sentido leste, propondo a 

implantação de um novo terminal – Novo Mundo; 

 a utilização de veículos de maior capacidade de transporte (articulados) na 

linha troncal deste Corredor; 

 a criação de um novo eixo estrutural entre o Bairro Goiá e Campinas 

(usando o leito ferroviário), inclusive com um indicativo de um estudo de 

uma solução com o uso de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). 

Das propostas formuladas foi construído o novo terminal, a frota de veículos 

articulados foi implantada, porém não na sua totalidade e o novo corredor, mesmo 

com a elaboração de alguns projetos não se efetivou. 

Em 2001 muda-se este modelo através da Lei Complementar 34, de 30/10/01. 

Cria-se uma sociedade (CMTC) com capital dos Municípios e do Estado, conferindo 

ao Município de Goiânia 50% de participação, ao Estado 25% e aos demais 

municípios os 25% restantes. Compartilha-se assim a responsabilidade de gestão 

entre todos os entes envolvidos e cria-se um efetivo órgão gestor, braço executivo 

da realização da política de transporte definida por um órgão máximo - a Câmara 

Deliberativa de Transportes Coletivos – CDTC. 

Este Plano foi remodelado em 2004 tendo sido denominado Plano Diretor 

Setorial de Transporte Coletivo da Grande Goiânia – PDSTC no qual foram 

estabelecidas as seguintes diretrizes: 

1. Manutenção da Rede Unificada de Transporte Coletivo Metropolitano 

enquanto conceito fundamental para o planejamento, operação e gestão dos 

serviços de transporte público. 

2.  Afirmação do caráter de serviço público do transporte coletivo mediante 

a adoção do Plano Diretor Setorial de Transporte Coletivo como instrumento 

de planejamento estratégico para as ações de gestão pública. 

3.  Reversão da imagem negativa do transporte coletivo. 

4.  Qualificação geral do serviço de transporte prestado nos campos 

tecnológico (frota e sistemas); operacional (modelo de controle e de 

organização dos serviços prestados pelas operadoras e 

operação/manutenção dos terminais/estações); rede (articulações de linhas); 

infra-estrutura, visando maior regularidade, menor lotação das viagens, 

maior conforto da viagem e menores tempos gastos pelas pessoas. 
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5.  Manutenção do modelo físico-operacional da rede integrada, porém com 

medidas de qualificação do sistema de integração e ampliação das 

alternativas funcionais de integração mediante a utilização dos recursos do 

SIT-Pass (integração espacial, ou por “janela de tempo”). 

6.  Adequação da estrutura do transporte coletivo às modificações 

demográficas, econômicas e urbanas possíveis de serem previstas para 

os Municípios conurbados da RMG. 

7.  Contemplação das diretrizes, planos e ações definidos nos Planos 

Diretores Urbanos de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

8.  Adoção de soluções de infra-estrutura viária para o transporte coletivo 

que lhe garanta prioridade e primazia na circulação nas cidades. 

9.  Universalização do serviço, considerando as necessidades específicas 

das pessoas nos deslocamentos urbanos. 

10.  Inclusão social, mediante a definição de políticas direcionadas para as 

famílias de baixa renda que promovam o maior acesso às oportunidades das 

cidades; 

11.  Diferenciação tarifária, através da adoção de soluções que permitam o 

pagamento de valores diferenciados em função dos deslocamentos 

realizados, com redução do preço das passagens das viagens realizadas 

internamente às regiões (viagens de bairro); 

12.  Garantia de condições econômicas adequadas para a modicidade 

tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro das atividades de prestação 

dos serviços. 

13.  Concepção de soluções que favoreçam a adoção de modelos de 

parceria e captação de novas fontes de recursos para o investimento 

na infra-estrutura. 

14.  Atualização tecnológica, mediante a pesquisa e o incentivo à adoção de 

veículos para o transporte coletivo com menor emissão de poluentes e 

menor consumo de combustíveis não renováveis. 

15.  Prevenção de problemas ambientais urbanos que possam decorrer da 

falta de ações de adequação da rede de transporte, da saturação das vias 

principais com reflexos na emissão de poluentes e na geração de ruído. 

O Plano Diretor Setorial de Transporte Coletivo estabeleceu um plano de 

curto prazo correspondente a ações imediatas consideradas necessárias à 
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continuidade do Projeto de Reestruturação (lançado em 2001). Também um plano 

de médio e longo prazo que corresponde ao planejamento da rede de transporte e 

de serviços necessária para o atendimento das demandas futuras em um horizonte 

de 10 anos, ou seja, até 2013. 

Este Plano proposto em 2004 é consequência direta do desenvolvimento do 

Plano de Reestruturação dos Transportes da RMG que até 2003 tinha promovido um 

conjunto de modificações estruturais na rede de serviços, as quais são descritas de 

forma resumida nas Tabelas 1 e 2. 

Outras ações propostas no Plano são descritas de forma detalhada no 

documento Plano Diretor Setorial de Transporte Coletivo – PDST 2004.  

A Tabela 1 mostra a relação das ações propostas e a situação de realização 

das mesmas até 2004. 
 

Tabela 1. Situação das ações propostas no Plano de Reestruturação e situação de 
realização  

Modelo Ação Realização 

Institucional – 
Organização das 
instâncias de 
gestão 

1. Instituição da Câmara Deliberativa de Transportes 
Coletivos 

Sim 

2. Criação do GETRANS. Sim 

3. Aprovação de leis municipais para criação da CMTC. Sim 

4. Implantação da CMTC. Sim 

Institucional – 
Reorganização das 
delegações dos 
serviços 

1. Implantação das concessões por região (zoneamento). Sim 

2. Adequação das funções dos operadores na rede de 
transporte, especialmente do serviço alternativo. Sim 

Operacional 

1. Instituição da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, 
com a coordenação dos serviços de ônibus e alternativo. 

Sim 

2. Reestruturação da rede de linhas e do modelo de 
integração, ampliação dos locais de conexão das linhas, 
atualização da oferta dos serviços. 

Sim 
 

3. Alteração da tipologia da frota adequando-as aos novos 
serviços. 

Parcialmente 
 

4. Reforma, ampliação, modernização dos terminais com 
mudança do conceito físico e operacional. 

Não 

5. Construção de novas estações de integração. Sim 

6. Implantação dos corredores de transporte coletivo. Não 

Tarifário e 
Arrecadação 

1. Articulação de todos os serviços com o uso de meios de 
integração eletrônica do SITPass. 

Sim 

2. Implantação da Tarifa Temporal. Parcialmente 
 

3. Implantação de produtos tarifários diferenciados. Não 

4. Intensificação do uso da mídia cartão. Não 
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A Tabela 2 mostra a relação das ações de modificações operacionais 

ocorridas no Plano de Reestruturação até a data de elaboração do PDSTC 2004 
 

Tabela 2. Modificações operacionais ocorridas no Plano de Reestruturação. 

Região Sub-sistema Implantação Modificações 

Sudeste 
Isidória / 
Parque 
Atheneu 

01/08/2002 

1. Extensão das linhas do Eixo do Terminal 
Isidória com destino no Centro e Campinas até 
o Parque Atheneu. 

2. Criação de uma linha expressa para o Setor 
Santa Luzia. 

3. Implantação de 6 Pontos de Conexão ao longo 
da Av. do Contorno (foram implantados apenas 
operacionalmente, sem a estrutura física 
prevista). 

4. Criação de 8 linhas alimentadoras com uso de 
microônibus integradas nos Pontos de conexão. 

Sul 
Veiga Jardim 

/ Cruzeiro 
17/07/2002 

1. Extensão das linhas de eixo do Terminal 
Cruzeiro até à Estação Veiga Jardim: (a) 
Centro, via 85; (b) Centro, via 90 e Campinas. 

2. Criação de 3 linhas expressas atendendo os 
setores Cidade Livre, Nova Cidade, Colina Azul 
e Tiradentes. 

3. Implantação de Pontos de Conexão. 
4. Criação de 8 linhas alimentadoras com uso de 

microônibus integradas nos Pontos de Conexão 
e na Estação Veiga Jardim, posteriormente 
alteradas para uso de ônibus e pelas empresas 
operadoras. 

Sul 
Araguaia / 

Vila Brasília 
23/09/2002 

1. Implantação de 5 Pontos de Conexão: PC 
Diamante, PC Cristal, PC Mabel, PC Buritis, PC 
Ginásio (posteriormente Terminal Araguaia). 

2. Criação de 10 linhas alimentadoras com uso de 
microônibus integradas nos Pontos de Conexão. 

3. Criação de uma nova ligação, a linha do PC 
Ginásio para o centro de Goiânia, via BR 153, 
Paço Municipal e Av. Fued J. Sebba. 

4. Criação de duas linhas circulares articulando o 
PC Ginásio, T. Isidória, T. Cruzeiro, E. Veiga 
Jardim e PC Diamante, interligando toda a 
região Sul. 

Sudoeste 
Maranata / 
Garavelo / 
Bandeiras 

03/2003 

1. Implantação de 2 novos terminais: Maranata e 
Garavelo. 

2. Criação de 25 linhas alimentadoras: 7 no 
Terminal Maranata, 9 no Terminal Garavelo e 9 
no Terminal Bandeiras. 

3. Extensão das linhas de eixo: 
do T. Maranata: Centro (via T7) e Cruzeiro (Via 
Rio Verde); 
da E. Garavelo; T. Veiga Jardim, T. Araguaia, T. 
Praça A e Centro. 
da E. Bandeiras: concentração de linhas radiais 
da região oferecendo outros destinos (T6, Padre 
Pelágio, Flamboyant) além dos eixos que já 
existiam (T9, Universitário via T7 e via T9). 

4. Implantação de 5 linhas expressas (no projeto 
original com destino Centro e Campinas; e na 
implantação até o T. Bandeiras). 
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O Plano Diretor de Transporte Coletivo Urbano da Grande Goiânia – PDTCU 

2007 trata-se de um instrumento executivo para a condução das ações de 

planejamento e implantação de soluções para o transporte coletivo na região. Neste 

Plano é estabelecida uma nova base contratual para a Rede Metropolitana de 

Transportes Coletivos – RMTC e definido um conjunto de ações que deverão ser 

implementadas para os próximos 15 a 20 anos (CMTC, 2007).   

No texto do Plano é ressaltada a preocupação de que cabe à administração 

pública “conduzir um processo que permita oferecer continuamente condições 

adequadas de mobilidade à população das cidades da região. Isto tanto para 

garantir um direito básico do cidadão, como pela íntima relação entre a mobilidade, a 

qualidade de vida, o meio ambiente urbano e o progresso da economia local e 

regional”. O texto também chama a atenção para a evolução da crescente 

participação do modo individual no conjunto de deslocamentos da Grande Goiânia, 

em razão dos efeitos adversos na sustentabilidade urbana.  

O Plano propõe ainda que sejam realizados estudos periódicos de análise 

situacional que alimentem as discussões sobre as políticas públicas de mobilidade, 

especialmente sobre transporte coletivo. Para tanto recomenda o controle da 

qualidade dos serviços alegando ser um importante instrumento para a gestão 

pública do transporte coletivo.  

É proposto um Sistema de Controle da Qualidade dos Serviços, do qual faz 

parte a fixação de metas de qualidade; a obrigação, mediante instrumentos 

normativos e contratuais, das empresas operadoras implementarem um sistema de 

gestão da qualidade assim entendido o conjunto de ações táticas e operacionais 

indicadoras da forma de execução dos serviços, de sua avaliação e de ações 

corretivas que permitam o alcance do nível de excelência estabelecido pela CMTC – 

Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos mediante as metas de 

qualidade. Faz parte também a fixação de um conjunto de indicadores que possam 

avaliar a atuação das empresas operadoras sob a ótica: da execução do serviço 

(cumprimento de viagens, estado da frota, comportamento dos motoristas, etc); da 

satisfação do usuário; da segurança e responsabilidade social e do desempenho 

Operacional/Econômico.  

O Plano ainda propõe um modelo de gestão compartilhada do sistema de 

transporte coletivo – RMTC Goiânia entre o governo municipal, estadual e iniciativa 

privada. O mesmo resulta no tratamento conjunto das questões em comum 

(problemas e oportunidades).  
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A Constituição Federal estabelece duas formas para o provimento do serviço 

de transporte coletivo: a exploração direta e a delegação a particulares mediante 

permissão ou concessão, precedida de licitação pública (Artigo 175). NA RMTC, 

atualmente, coexistem as duas formas. A exploração direta realizada pela empresa 

pública METROBUS – Transporte Coletivo S/A do Estado de Goiás, ainda que 

decorrente de concessão da Prefeitura de Goiânia, e a delegação a empresas 

concessionárias privadas, através de concessão. A Lei Complementar nº 34/2001 

alterou e consolidou a LC nº 27/1999, que instituiu a Rede Metropolitana de 

Transportes Coletivos – RMTC. A mesma foi definida no texto legal como “unidade 

sistêmica regional composta por todas as linhas e serviços de transportes coletivos, 

de todas as modalidades e categorias, que servem ou venham a servir o Município 

de Goiânia e demais Municípios atendidos pelo SIT-RMTC. Isto inclusive com linhas 

e serviços permanentes que devem promover a interligação direta ou indireta destes 

Municípios entre si e/ou com o Município de Goiânia”. Desta forma foi proposto o 

tratamento unificado das questões do transporte coletivo, nas dimensões físico-

espaciais (vias, terminais, corredores), logística (linhas, trajetos, horários, meios, 

forma de integração); de modelo de operação e de acesso do passageiro ao serviço 

(tarifas, forma de pagamento, controle). 

A RMTC atende a Região Metropolitana de Goiânia que foi institucionalizada 

pela Lei Complementar nº 27, de 30 de dezembro de 1999, alterada pelas Leis 

Complementares  nº  78, de 25 de março de 2010 e nº 87, de 7 de julho de 2011. 

Atualmente a Região Metropolitana de Goiânia é constituída de 20 Municípios: 

Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, 

Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goiânia, Goianira, 

Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, 

Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade, que representam na sua 

totalidade 36,19% da população estadual, com uma densidade demográfica de 

293,76 hab/km², e 38,61% do PIB do Estado. 

Na figura 11 mostra o raio de cobertura da RMTC, a qual atende a 18 dos 20 

municípios dos quais 11 integram a RMG – Região Metropolitana de Goiânia que 

são: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Goianira, Abadia 

de Goiás, Aragoiânia, Goianápolis, Hidrolândia, Nerópolis e Santo Antônio de Goiás 

e 7 pertencem à Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia (RDI): 

Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Nova Veneza, Terezópolis de Goiás, Bela 

Vista de Goiás, Guapó.  
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Figura 11: Raio de cobertura da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo Goiânia. 

Fonte: CMTC, 2007. 
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A regulamentação e o gerenciamento dos serviços de transporte estão 

fundamentados na lógica de unidade sistêmica, que permeia a doutrina institucional 

do transporte coletivo metropolitano em Goiás, mediante duas instâncias que 

asseguram a participação do Estado de Goiás e dos Municípios. Isto é, através da 

Lei nº 34 citada acima, foi criado a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos – 

CDTC e a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo – CMTC. A CDTC, 

reunindo representantes do Estado e dos Municípios, tem como finalidade deliberar 

as diretrizes, ações e elementos da política metropolitana dos transportes coletivos 

da RMG. A CMTC, sociedade criada com capital dos Municípios e do Estado de 

Goiás, é o braço executivo da realização da política de transporte e órgão gestor dos 

transportes coletivos.  

Portanto a RMTC ou Rede Metropolitana de Transportes Coletivo da Grande 

Goiânia é composta por três instâncias: Gestão e Infraestrutura Pública composta 

pela CDTC e CMTC; a Tarifação ou Sit-Pass gerido pela Setransp; e a Operação 

gerida pelas Concessionárias e pelo Consórcio RMTC, como mostra a figura 12. 

 

 
Figura 12: Organização da RMTC. 
Fonte: CMTC, 2011. 

 

Segundo o modelo de concessão (CMTC, 2007), a RMTC é constituída por 

várias linhas em um modelo de quase plena integração entre todas, mediante uma 
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rede de terminais de integração e de equipamentos urbanos de menor porte, 

denominados estações ou pontos de conexão, ou seja, o Sistema Integrado de 

Transporte (SIT-RMTC). 

Os terminais de integração operam em regime de área fechada (área paga), 

nos quais os usuários podem desembarcar de um ônibus e embarcar em outro, de 

outra linha, sem acréscimo ou pagamento de outra tarifa. 

As estações de conexão são locais abertos, no sistema viário, onde há a 

integração de determinadas linhas, sem acréscimo tarifário, mediante o uso de 

bilhetes e cartões do sistema SITPASS, desde que observado o limite de tempo 

fixado (90 minutos, contados a partir da primeira validação). 

No curso do processo de reestruturação, em face da instituição da RMTC, a 

nova forma de organização dos serviços ganhou importância e exigiu do Poder 

Pública a revisão do modelo de delegação, que de linhas, passou a ser por áreas 

geográficas. As áreas de concessão, em consonância com as três macrorregiões 

(sul/sudoeste, leste/nordeste e oeste/noroeste), foram caracterizadas como sub-rede 

da RMTC, assim constituindo objeto do novo modelo de delegação consolidado em 

aditivo ao Contrato de Concessão.  

Em tal modelo de organização e delegação dos serviços foi estabelecido que 

cada sub-rede deveria ser operada por duas concessionárias, e desta premissa 

resultou que cada sub-rede passou a ter uma operadora e todas elas uma mesma 

operadora espelho. No mesmo contexto, o Eixo Anhanguera, por sua conformação 

operacional e suas peculiaridades de unidade integradora das três sub-redes, 

passou a constituir a quarta unidade de organização dos serviços da RMTC. Deste 

modo está estruturado o Transporte Público Coletivo da Grande Goiânia. 

 

2.5 O Transporte Público Coletivo e Goiânia 

 

O transporte coletivo urbano tem como definição operacional o transporte 

público não individual, realizado em áreas urbanas, com características de 

deslocamento diário dos cidadãos (BRASIL, 2013). 

Para o Transporte Coletivo o espaço territorial conforme sua estrutura, e de 

acordo com o modelo urbano de desenvolvimento constitui elemento condicionante 

atrelado às políticas de mobilidade urbana, onde o crescimento desordenado do 
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território traz reflexos negativos sobre os transportes urbanos e traz problemas de 

mobilidade e acessibilidade nas cidades.  

A priorização do transporte coletivo sobre o transporte individual significa dar 

maior importância deste modo nas vias – dando preferência à sua circulação, nos 

sistemas de controle de tráfego, nos cruzamentos sinalizados e nos ciclos 

semafóricos, como também na aplicação de recursos. Para corrigir as distorções 

existentes devido ao crescimento acelerado em prol do transporte público e de um 

uso do solo que propicie a mobilidade satisfatória é necessária uma política de 

ações e investimentos. Uma política que foque mais em soluções que minimizam o 

número de veículos nas vias, pois isto origina e resulta em maiores problemas como 

o aumento da emissão de gases de efeito estufa entre outros. Portanto, o aumento 

do número de viagens motorizadas por sua vez também aumenta o consumo de 

fontes de energia não renováveis.  

No intuito de minimizar os problemas advindos do excessivo número de 

veículos nas vias urbanas vários estudos aponta o sistema de transporte coletivo 

juntamente com outras interferências, como soluções de melhoria do trânsito e o 

transporte não motorizado, e nas grandes cidades os trens e metrôs como veículos 

de maior capacidade. Também mostra que o sistema de ônibus pode aumentar sua 

capacidade quando organizado em canaletas, isto se for operada adequadamente, 

de forma a minimizar as interferências e interrupções na circulação dos ônibus, 

afirma Vasconcelos (2005). E que estes, mesmo consumindo mais recurso natural 

em sua construção, devido transportarem maior número de pessoas, se torna um 

veículo mais viável ambientalmente que o automóvel.  

O plano Diretor atual (GOIÂNIA, 2007), recomenda ser o transporte coletivo a 

modalidade preferencial de deslocamento motorizado no Município, e aponta que 

deve ser organizado, planejado, implementado e gerenciado em observância do 

modelo institucional metropolitano em vigor. Para tanto deve planejar e implementar 

soluções para o transporte coletivo que ampliem a mobilidade da população por 

modos coletivos, assim como outros modais, contribuindo para a mobilidade 

sustentável, como mostrado na figura 13.  
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Figura 13: Corredores da rede metropolitana de Goiânia.  
Fonte: CMTC, 2007. 
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Recomenda também que deve garantir a manutenção da Rede 

Metropolitana de Transportes Coletivos – RMTC, enquanto conceito fundamental 

para o planejamento, operação e gestão dos serviços de transporte público, de 

forma unificada; assim como as prerrogativas e atribuições do Município no 

modelo institucional de gestão unificada do serviço de transporte coletivo, 

mediante a sua participação nas instâncias deliberativas e executivas do 

transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, de forma compatível com 

a relevância do Município no contexto metropolitano. 

Entre outras, cita que deve estabelecer soluções de planejamento e 

operação que priorizem a circulação do transporte coletivo sobre o transporte 

individual, em especial, mediante a adoção de soluções de infraestrutura viária 

que lhe garanta prioridade e primazia na circulação. Também que deve promover 

ações que permitam universalizar o serviço de transporte coletivo, considerando 

as necessidades específicas dos distintos segmentos da população e dos setores 

da cidade nos deslocamentos urbanos.  

Além disso, deve promover a inclusão social no transporte urbano, 

mediante a adoção de soluções operacionais e de modelo tarifário, do acesso das 

famílias de baixa renda às oportunidades da cidade que requerem deslocamentos 

motorizados; garantir condições econômicas adequadas para a modicidade 

tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro das atividades de prestação dos 

serviços de transporte coletivo. Ainda adotar instrumentos permanentes de 

planejamento estratégico para as ações da gestão do transporte, como o Plano 

Diretor de Transporte Coletivo Urbano – PDTCU, de forma a adequar a estrutura 

do serviço de transporte coletivo às modificações demográficas, econômicas e 

urbanas futuras, em especial às que decorram da referida lei. 

Ao mesmo tempo, qualificar o serviço de transporte por meio de inovações 

tecnológicas da frota e dos sistemas operacionais, rede e infra-estrutura, visando 

maior regularidade, menor lotação, maior conforto e menor tempo nas viagens. 

Igualmente estimular a atualização tecnológica do serviço de transporte coletivo, 

mediante a pesquisa e o incentivo à adoção de veículos para o transporte 

coletivo, com menor emissão de poluentes e menores consumo de combustíveis 

não renováveis. E mais, oferecer à população usuária, o transporte noturno 24 

horas, com a implantação de linhas regulares, mantendo a circulação dos 
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veículos do sistema, no período compreendido entre 0:00 (zero) hora a 06:00 

(seis) horas;  

Portanto para que o transporte público funcione a contento é necessária 

uma estrutura de vias com sistema que o priorize juntamente com o modo não 

motorizado, assim como outros modais em relação ao automóvel. 

 

2.5.1 Eixos estruturais 

 

Desde o PDIG-1969 em especial, fica evidenciada a preocupação com a 

implantação dos eixos de transportes atestando pela interligação entre a estrutura 

viária, o zoneamento e o uso do solo. Um avanço desta época é o retorno da 

obrigatoriedade da infraestrutura nos novos loteamentos. Neste período também 

foi proposto o Sistema Integrado de Transporte de Massa, Plano de Recreação e 

Lei de Uso do Solo. Com a aprovação destas diretrizes por lei em 1971 e alterada 

em 1975 é enfatizado o transporte coletivo que coloca a Av. Anhanguera como 

eixo preponderante da cidade e da região.  

A implantação do Corredor Anhanguera em 1976 marca a história moderna 

do transporte coletivo na Grande Goiânia, onde no mesmo foram introduzidos 

novos conceitos de organização espacial da rede de transporte, de circulação e 

operação, e de organização institucional. Foi nesta época em que ocorreu a 

concessão da gestão dos transportes municipais de Goiânia transferida ao 

Governo do Estado, que foi o responsável pelo projeto, construção e 

implementação do Corredor. Onde a Administração Municipal transmitiu ao 

Estado o encargo de planejar e fiscalizar a prestação dos serviços de transportes 

municipais por um tempo determinado em 30 anos que foi finalizado em 2006. O 

corredor junto aos demais eixos continua a ampliar o sistema da região 

metropolitana como mostra a figura 14. 
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Figura 14: Corredores principais da rede metropolitana de Goiânia.  
Fonte: CMTC, 2007. 

Eixos estruturais do sistema 
de média capacidade 
 

Eixo Anhanguera 
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Posterior à criação do Eixo Anhanguera foi proposto a criação do eixo Norte-

Sul na Av. Goiás tendo esta a função de ligação de terminais à Praça Cívica. Com a 

implantação do Sistema Integrado de Transporte de Goiânia, e as várias 

intervenções vêm consolidar esta estrutura como é o caso da implantação do eixo 

Norte-Sul na Av. Goiás e na Avenida 84/Rua 90 em 1981, e também seu 

prolongamento ao norte concluído em 1988 (VAZ, 2007).  

No Plano Diretor atual de Goiânia, a macro rede viária básica do Município é 

composta, além de outras, por vias expressas e arteriais existentes ou projetadas, 

que representam a estrutura geral de circulação do Município e a articulação 

metropolitana e regional, na forma de corredores estruturadores (GOIÂNIA, 2007). 

Maior detalhamento da estrutura viária e as linhas do transporte coletivo atual 

estão descritas no Plano Diretor – 2007, onde pontua sobre a implantação da rede 

viária básica que deve ser de forma a privilegiar o sistema de transporte coletivo, 

cicloviário e o de pedestre. Tem-se a hierarquia da rede viária de Goiânia que é 

composta por vias existentes e projetadas, classificada em: Vias Expressas; Vias 

Arteriais; Vias Coletoras; Vias Locais; Vias de Pedestre e Ciclovias. Até hoje uma das 

principais vias de Transporte Coletivo de Goiânia é o eixo exclusivo Leste - Oeste, ou 

seja, o eixo Anhanguera mostrado na figura 15, que a seguir está mais  delineado. 

 

2.5.1.1 Eixo Anhanguera 

 

 
Figura 15: Mapa do Trecho Integral do Eixo Anhanguera. 
Fonte: Skyscrapercity website (2013) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:MetroRail.jpg
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A implantação do Corredor Anhanguera em 1976, como dito anteriormente, é 

o marco inicial da história moderna do transporte coletivo na Grande Goiânia, ainda 

relevantes, passados 37 anos de sua efetivação. Implantado em uma época onde a 

cidade de Goiânia contava com pouco mais de 550 mil habitantes e, ainda, com uma 

incipiente aglomeração urbana com outros municípios, o Corredor Anhanguera 

introduziu novos conceitos de organização espacial da rede de transporte, de 

circulação e operação, e de organização institucional CMTC (2007). 

Pelo modelo estabelecido para o Corredor Anhanguera, as linhas com destino 

à área central foram seccionadas (integradas) em terminais dispostos no sentido 

leste – oeste e foi criada uma única linha troncal (ou de eixo) que interligou estes 

terminais entre si e à área central da cidade. Operacionalmente, o Corredor 

Anhanguera foi implantado com pistas segregadas no centro da avenida, que 

conferiu exclusividade e velocidade à circulação dos ônibus. 

Juntamente com o Corredor Anhanguera, deu início os alicerces da rede de 

transporte coletivo unificada em Goiânia que incluiu também a região metropolitana. 

Originalmente estabelecido entre os terminais DERGO e Praça da Bíblia, o Corredor 

foi posteriormente  estendido até o terminal Padre Pelágio, a oeste, e Novo Mundo, 

à leste, totalizando 13 km e após 22 anos de sua inauguração, a infra-estrutura do 

corredor é renovada, ou seja, foi reformulada no período 1996 -1998. De 2004 a 

2005 acontece a unificação tarifária e a redução da tarifa neste corredor.  

Conforme aponta Souza, (2012) o Corredor Estruturador Exclusivo 

Anhanguera é um corredor exclusivo a ser requalificado, articulado com os demais 

corredores metropolitanos e que deverá se integrar à rede estrutural de transporte 

coletivo.  Que para efeito de complementação do modelo espacial e visando 

promover maior ordenamento das funções urbanas, integrando o uso do solo ao 

sistema de mobilidade urbana, foram instituídos os Eixos de Desenvolvimento, 

apoiados na rede estrutural de transporte coletivo. O Corredor Anhanguera é 

também um Eixo de Desenvolvimento Exclusivo, referente aos eixos de transporte 

coletivo com corredores exclusivos compostos com, o Corredor Goiás, o Corredor 

Mutirão, o Corredor T-9, o Corredor T-7 e o Corredor Leste – Oeste (GOIÂNIA, 

2007). Está prevista a complementação de sua caixa viária, sendo que dos atuais 

30,00 metros, em média, ampliará para 36,00 metros, divididos da seguinte forma: 

duas faixas para ônibus de 3,5 metros cada, duas faixas para estacionamento de 

veículos particulares com 2,00 metros cada, quatro faixas de veículos particulares 
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com 2,875 metros cada, duas calçadas de 5,00 metros cada e um canteiro central 

de 3,5 metros. A Figura 16, apresenta o modelo sugerido pelo Plano Diretor. 

 
Figura 16: Modelo proposto pelo Plano Diretor de Goiânia para caixa viária do Corredor Anhanguera. 
Fonte: Elaborado por SOUZA (2012) com base em dados do Plano Diretor de Goiânia (GOIÂNIA. Lei 
Complementar nº171, 2007). 

 

2.5.2 Linhas do transporte coletivo 

 

Referente às linhas do transporte coletivo em Goiânia consta em seu Plano 

Diretor atual, que o Programa de Sistematização de Transporte Coletivo se deve 

viabilizar com a implantação da rede estrutural de transporte coletivo. O mesmo 

sendo composto por corredores e equipamentos complementares os quais permitem 

a integração entre as linhas que compõem a Rede Metropolitana de Transportes 

Coletivos – RMTC. Os corredores da rede estrutural de transporte coletivo são 

representados por vias dotadas de dispositivos viários, instalações e sinalizações de 

tráfego que proporcionem prioridade à circulação dos referidos veículos. Definindo 

melhor, Corredores Exclusivos são vias dotadas de pistas exclusivas para a 

circulação dos ônibus, localizados no eixo central da via, segregados do tráfego 

geral por meio de elementos físicos ou sinalização, onde operam linhas de 

transporte coletivo de maior oferta e capacidade de transporte. Já os corredores 

preferenciais são vias dotadas de faixas de tráfego para a circulação dos ônibus do 

tipo exclusivos, que só admitem o ingresso de outros veículos em locais específicos 
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para acesso aos lotes ou conversão à direita. Mas há também os do tipo 

preferenciais que admitem a circulação de outros veículos, porém, com prioridade à 

circulação dos ônibus.  

Os equipamentos complementares de integração entre linhas da rede 

estrutural de transporte coletivo são representados por instalações físicas formadas 

por plataformas, pistas, áreas cobertas e edificações que proporcionem a parada 

dos ônibus e sua passagem em condições necessárias à adequada transferência 

dos usuários entre as linhas com conforto e segurança. As mesmas classificam-se 

em estações de integração que se constituem em equipamentos de maior porte em 

que, predominantemente, há a operação de linhas com controle operacional onde se 

iniciam as viagens. Constituem também a base de operação da rede de transporte 

as estações de conexão que são equipamentos de menor porte, com operação 

predominantemente de linhas de passagem, que estabelecem a articulação entre 

linhas da rede de transporte provenientes de distintos corredores. 

O Plano enfatiza, portanto, o Sistema de Transporte Coletivo formado por 

uma rede estrutural composta pelos corredores exclusivos, corredores preferenciais, 

estações de integração, estação de conexão, integração de modais, ciclovias, 

bicicletários e estacionamentos.  Os corredores exclusivos a serem requalificados ou 

implantados, articulados com os corredores metropolitanos e integrantes da rede 

estrutural de transporte coletivo, são especialmente os Corredor Anhanguera; 

Corredor Goiás; Corredor Mutirão; Corredor T-9; Corredor T-7; e Corredor Leste – 

Oeste, assim como outros a definir. 

Os corredores preferenciais a serem implantados ou articulados com 

corredores metropolitanos e integrantes da rede estrutural de transporte coletivo são 

vários como indicado na figura 17. 
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Figura 17: Terminais e estações de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia.  
Fonte: CMTC, 2007. 
 

18 terminais 

13 estações 
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A estrutura inclui também os terminais de integração, alguns ainda em fase de 

adequação. 

 

2.5.3 Terminais de integração 

 

Nos terminais de integração de Goiânia é praticada somente a integração 

tarifária. Esta integração de uma maneira geral se encontra ainda em fase de 

estruturação, pois, até o momento tem-se um só modo de transportes, o ônibus 

coletivo. O sistema existente praticamente funciona na sua grande maioria pelo 

transporte coletivo, isto é, não tem integração com outros modos, seja motorizado ou 

não motorizado. A sua integração com o sistema cicloviário ou com o automóvel 

particular é pouco significativo, como exemplificado na figura 18. 

 

 
Figura 18: Sistema Tronco-Alimentador. 

Fonte: Adaptado de CMTC, 2004. 

 

No atual Plano Diretor (Goiânia, 2007) consta que as estações de integração 

e as de conexão já implantadas no Município e integrantes da rede estrutural de 

transporte coletivo, serão requalificadas e as demais a serem implantadas serão 

incorporadas à rede. Também que a rede de integração intermodal de transporte é 

composta pelo Sistema Cicloviário e por estacionamentos de veículos integrados às 

estações de integração da rede estrutural de transporte coletivo. O Sistema 

Cicloviário é integrado à rede estrutural de transporte coletivo e deve atender à 

demanda e à conveniência do usuário da bicicleta em seus deslocamentos em áreas 

urbanas, garantindo segurança e conforto. Já as vias que compõem o Sistema 

Cicloviário classificam-se em: Via Ciclável; Ciclofaixa; e Ciclovia.  
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Figura 19: Eixo Norte-Sul – Av. Goiás. 
Fonte: Skyscrapercity website (2013). 

 

Portanto, compõem a rede de integração intermodal de transporte um 

conjunto de vias cicláveis, ciclovias e ciclofaixas a serem implantadas, nos parques 

públicos, nas áreas verdes, ao longo de algumas vias arteriais articuladas nos 

sentidos Norte/Sul (figura 19) e Leste/Oeste (figura 20). Também ao longo do Anel 

Rodoviário Metropolitano e das principais rodovias de ligação da Região 

Metropolitana de Goiânia. 

 

 
Figura 20: Av. Anhanguera 

Fonte: panoramio website, 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:MetroRail.jpg
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Em relação à continuidade de reestruturação e melhorias do transporte 

público e não motorizado, recentemente foi implantada junto ao Corredor 

Preferencial Universitário uma ciclovia no canteiro central como mostrado na figura 

21. Na composição do corredor abrange as calçadas que foram refeitas conforme 

referências nacionais de acessibilidade, como também em consonância com o 

desenvolvimento sustentável, ou seja, foi restaurada incorporando resoluções de 

drenagem, além de piso podotátil.  
 

 
Figura 21: Ciclovia da Av. Universitária - Setor Universitário – Goiânia. 

Fonte: panoramio website, 2013. 

 

Na busca de minimizar e solucionar os problemas relacionados à Mobilidade 

Urbana em geral e em especial ao transporte público e ao trânsito, tem-se estudado 

vários índices de MUS – Mobilidade Urbana Sustentável, para mensurar os aspectos 

pertinentes à mobilidade urbana, como em Machado (2010). Assim, entre os vários 

estudos de Índices destaca-se o IMUS - Índice de Mobilidade Urbana Sustentável, 

desenvolvido por Costa (2008). O índice foi inicialmente validado na cidade de São 

Carlos, SP e posteriormente aplicado em algumas cidades como: Curitiba - PR, 

Anápolis - GO, Uberlândia – MG e Itajubá – MG, conforme descrito respectivamente 

por Miranda (2010); Morais, (2012); Da Assunção, (2012) e Felix et al. (2012). 

Visando continuar a investigação para melhoria da infraestrutura, direcionar e 

auxiliar as políticas públicas principalmente em relação á mobilidade urbana sustentável 

da cidade e na busca de indicadores que apontem a existência de falhas e acertos foi 

proposto aplicar o IMUS em Goiânia. A metodologia é apresentada a seguir. 
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3 METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de avaliar as condições de mobilidade de Goiânia foi utilizado 

o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável - IMUS, cuja metodologia foi 

desenvolvida por Costa (2008). Neste capítulo são discutidos os aspectos gerais 

referentes à estrutura do IMUS bem como aspectos referentes ao levantamento e 

produção dos dados para o seu cálculo. 

 

3.1 Objeto de Estudo 

 

O objeto de estudo é a capital do Estado de Goiás, ou seja, a cidade de 

Goiânia, localizada no Centro Oeste brasileiro, com data de fundação coincidente 

com a do lançamento da pedra fundamental em 24 de outubro de 1933, no local 

onde está o Palácio do Governo do Estado. O município conta com 717,25 km² de 

área total e 441,33 m² de área urbana e altitude de 749 m. A população conforme 

dados do IBGE (2010), era de 1.3002.001 e a estimativa em 1o de julho de 2012 é 

de 1.333.767 habitantes. As principais atividades econômicas são o comércio, 

serviços públicos, agropecuária e indústria. A temperatura média anual é de 22ºC 

com clima tropical semi-úmido e a densidade demográfica é de 1.776,75 (hab./Km²) 

conforme IBGE (2010). A cidade pertinente do estudo em questão é mostrada, em 

relação ao país e estado, na figura 22. 
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Figura 22: Localização espacial de Goiânia, em relação ao Brasil e Estado de Goiás. 
Fonte: Goiânia - GeoSEPLAM, 2013. 

 

3.2 Abordagem do Trabalho 

 

Este trabalho propõe a aplicação do Índice de Mobilidade Urbana Sustentável 

- IMUS e tem como objetivo geral oferecer um diagnóstico das condições de 

mobilidade na cidade à luz da metodologia desenvolvida por Costa (2008). A partir 

da avaliação do desempenho de cada indicador, apresenta subsídios à tomada de 

decisão dos gestores públicos no que se refere aos processos de formulação, 
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implantação e monitoramento de políticas públicas que promovam a mobilidade 

sustentável. 

 

3.2.1 Índice de Mobilidade Urbana Sustentável - IMUS 

 

O IMUS foi desenvolvido a partir de dados originalmente coletados em 11 

cidades brasileiras e foi concebido com a proposta de oferecer uma metodologia 

capaz de avaliar quantitativamente e qualitativamente vários aspectos pertinentes à 

mobilidade, incluindo os cenários essenciais – social, econômico e ambiental. 

Segundo Costa (2008) constitui-se em uma ferramenta de apoio e suporte à gestão 

da mobilidade e à formulação de políticas públicas, ou seja, à tomada de decisão 

dos gestores públicos nos processos de formulação, implantação e monitoramento 

de políticas públicas com vistas à promoção da mobilidade urbana sustentável 

“capaz de revelar as condições atuais e medir os impactos de medidas e estratégias 

que visam à mobilidade sustentável”. 

O índice foi composto para abranger tanto questões tradicionais quanto as 

relacionadas ao modelo mais atualizado da mobilidade sustentável. Devido à 

diversificação de sua composição e com a característica de se adaptar a diversas 

realidades urbanas pode ser aplicado a vários tipos de cidades, ou seja, para 

tamanhos e características de cidades diversas. O IMUS é uma ferramenta que 

propõe ser utilizado para a avaliação e monitoração da mobilidade urbana 

considerado de fácil compreensão e manipulação, que permite avaliar as condições 

atuais e os impactos de medidas e estratégias visando à mobilidade urbana 

sustentável. Propõe também ser um instrumento de contribuição e subsídios para a 

formulação de políticas públicas. 

Os vários aspectos do IMUS são descritos no Guia de Indicadores de Costa 

(2008), onde estão representados por Domínios que são divididos em Temas e 

estes em Indicadores. O índice é composto por uma hierarquia de critérios 

constituída por nove Domínios: Acessibilidade, Aspectos Ambientais, Aspectos 

Sociais, Aspectos Políticos, Infraestrutura de Transportes, Modos não Motorizados, 

Planejamento Integrado, Tráfego e Circulação Urbana e os Sistemas de Transporte 

Urbano. Os nove Domínios são divididos em 37 Temas que levam em consideração 

as três dimensões da sustentabilidade – Social, Econômica e Ambiental. Os Temas, 
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por sua vez são subdivididos em 87 Indicadores (MACEDO; ABDALA; SORRATINI, 

2012; ASSUNÇÃO, 2012; MIRANDA, 2010; COSTA, 2008). 

Além da hierarquia de critérios o IMUS se utiliza de um sistema de pesos que 

são definidos, em nível setorial, para os Temas em relação a cada uma das 

dimensões da sustentabilidade e em nível global (Tabela 3). Dessa forma, a cada 

indicador é associado um peso que permite avaliar a contribuição do indicador, de 

forma setorial e global, para o resultado do índice. O mesmo varia em um intervalo 

de “0 a 1”, conforme a qualidade da mobilidade na cidade. Quanto mais próximo o 

índice estiver do valor “1”, melhores, e mais sustentáveis, serão as condições da 

mobilidade. O IMUS sintetiza a fusão de 87 Indicadores, e o cálculo de cada um 

depende da disponibilidade de dados nas instituições que atuam na área da 

mobilidade, do planejamento urbano e de outras áreas correlatas. 

No caso da não aplicação de qualquer um dos indicadores, seus pesos são 

redistribuídos de forma a garantir que a soma final permaneça a mesma dentro do 

tema ao qual pertence o indicador não calculado. No caso em que todos os 

indicadores dentro do mesmo tema não são calculados os pesos são redistribuídos 

entre o conjunto de temas daquele domínio garantindo também que a soma final 

permaneça com valor “1,0”. Porém, todos os domínios e todos os temas devem ser 

considerados para o cálculo do índice, pois, a não inclusão de qualquer tema 

poderia falsear a realidade e tornar a avaliação tendenciosa (MACEDO; ABDALA; 

SORRATINI, 2012). 
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Tabela 3: Estrutura Hierárquica de Critérios do IMUS e Respectivos Pesos 

 

DOMÍNIOS PESO 
TEMAS 

TEMAS PESO ID INDICADORES PESO 
S E A 

A
c
e
s
s
ib

il
id

a
d

e
 

0
,1

0
8
 

0,38 0,36 0,26 Acessibilidade aos 
sistemas de transportes 

0,29 1.1.1 Acessibilidade ao transporte público 0,33 

 
1.1.2 

Transporte público para pessoas com 
necessidades especiais 

0,33 

1.1.3 Despesas com transportes 0,33 

0,40 0,32 0,27 
Acessibilidade  0,28 1.2.1 Travessias adaptadas para pessoas 

com necessidades especiais 
0,20 

 1.2.2 Acessibilidade aos espaços abertos 0,20 

1.2.3 
Vagas de estacionamento para 
pessoas com necessidades especiais 

0,20 

1.2.4 Acessibilidade a edifícios públicos 0,20 

1.2.5 
Acessibilidade aos serviços 
essenciais 

0,20 

0,38 0,30 0,32 Barreiras Físicas 0,22 1.3.1 Fragmentação urbana 1,00 

0,46 0,28 0,27 
Legislação para pessoas 
com necessidades 
especiais 

0,21 1.4.1 Ações para acessibilidade universal 1,00 

A
s
p

e
c
to

s
 

A
m

b
ie

n
ta

is
 

0
,1

1
3
 

0,29 0,28 0,43 Controle de impactos no 
meio ambiente 

0,52 2.1.1 Emissões de CO 0,25 

 2.1.2 Emissões de CO2 0,25 

2.1.3 População exposta ao ruído de 
tráfego 

0,25 

2.1.4 Estudos de impacto ambiental 0,25 

0,26 0,32 0,42 Recursos naturais 0,48 2.2.1 Consumo de combustível 0,50 

 
2.2.2 

Uso de energia limpa e combustíveis 
alternativos 

0,50 

A
s
p

e
to

s
 

S
o

c
ia

is
 

0
,1

0
8
 

0,40 0,31 0,29 Apoio ao cidadão 0,21 3.1.1 Informação disponível ao cidadão 1,00 

0,45 0,30 0,25 Inclusão social 0,20 3.2.1 Equidade vertical (renda) 1,00 

0,39 0,30 0,31 Educação e cidadania 0,19 3.3.1 
Educação para o desenvolvimento 
sustentável 

1,00 

0,41 0,27 0,32 Participação popular 0,19 3.4.1 Participação na tomada de decisão 1,00 

0,35 0,30 0,35 Qualidade de vida 0,21 3.5.1 Qualidade de vida 1,00 

A
s
p

e
c
to

s
 P

o
lí
ti
c
o

s
 

0
,1

1
3
 

0,33 0,34 0,32 Integração de ações 
políticas 

0,34 4.1.1 Integração entre níveis de governo 
0,50 

0,33 0,40 0,27 Captação e gerenciamento 
de recursos 

0,33 4.1.2 Parcerias público-privadas 0,50 

 4.2.1 Captação de recurso 0,25 

4.2.2 
Investimentos em sistemas de 
transporte 

0,25 

4.2.3 
Distribuição de recursos (coletivo x 
privado) 

0,25 

4.2.4 
Distribuição de recursos (motorizados 
x não motorizados) 

0,25 

0,34 0,33 0,32 Política de mobilidade 
urbana 

0,34 
4.3.1 

Política de mobilidade urbana 
1,00 

In
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra
 

0
,1

2
 

0,28 0,41 0,31 
Provisão e manutenção de 
infraestrutura de 
transportes 

0,46 5.1.1 Densidade e conectividade de 
ciclovias 

0,25 

 5.1.2 Vias pavimentadas 0,25 

5.1.3 Despesas com manutenção da 
infraestrutura 

0,25 

5.1.4 Sinalização viária 0,25 

0,33 0,35 0,33 
Distribuição da 
infraestrutura de 
transportes 

0,54 5.2.1 Vias para transporte coletivo 1,00 

M
o

d
o

s
 N

ã
o

 M
o

to
ri

za
d

o
s
 

0
,1

1
 

0,32 0,29 0,39 Transporte cicloviário 0,31 6.1.1 Extensão e conectividade de ciclovias 0,33 

 6.1.2 Frotas de bicicleta 0,33 

6.1.3 Estacionamento de bicicletas 0,33 

0,33 0,28 0,39 Deslocamentos a pé 0,34 6.2.1 Vias para pedestres 0,50 

 6.2.2 Vias com calçada 0,50 

0,28 0,32 0,40 Redução de viagens 0,35 6.3.1 Distância de viagem 0,25 

 6.3.2 Tempo de viagem 0,25 

6.3.3 Número de viagens 0,25 

6.3.4 
Ações para redução do tráfego 
motorizado 

0,25 
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Tabela 3: Estrutura Hierárquica de Critérios do IMUS e Respectivos Pesos. 
(Continuação) 

DOMÍNIOS PESO 
TEMAS 

TEMAS PESO ID INDICADORES PESO 
S E A 

P
la

n
e
ja

m
e
n

to
 I
n

te
g

ra
d

o
 

0
,1

0
8
 

0,31 0,37 0,32 Capacitação de gestores 0,12 7.1.1 Nível de formação de técnicos e 
gestores 

0,50 

 7.1.2 Capacitação de técnicos e gestores 0,50 

0,35 0,30 0,35 Áreas centrais e de 
interesse 

0,11 7.2.1 Vitalidade do centro 
1,00 

0,31 0,34 0,35 Integração regional 0,12 7.3.1 Consórcios intermunicipais 1,00 

0,38 0,32 0,31 Transparência do processo 
de planejamento 

0,12 7.4.1 Transparência e responsabilidade 
1,00 

0,31 0,32 0,38 Planejamento e controle do 
uso e ocupação do solo 

0,14 7.5.1 Vazios urbanos 0,20 

 7.5.2 Crescimento urbano 0,20 

7.5.3 Densidade populacional 0,20 

7.5.4 Índice de uso misto 0,20 

7.5.5 Ocupações irregulares 0,20 

0,32 0,35 0,33 Planejamento e controle do 
uso e ocupação do solo 

0,14 7.6.1 Planejamento urbano, ambiental e de 
transporte integrado 

0,50 

 7.6.2 Efetivação e continuidade das ações 0,50 

0,31 0,39 0,30 Planejamento da 
infraestrutura urbana e 
equipamentos urbanos 

0,13 7.7.1 Parques e áreas verdes 0,33 

 7.7.2 Equipamentos urbanos (escolas) 0,33 

7.7.3 Equipamentos urbanos (postos de 
saúde) 

0,33 

0,31 0,35 0,35 Plano diretor e legislação 
urbanística 

0,12 7.8.1 Plano diretor 0,33 

 7.8.2 Legislação urbanística 0,33 

7.8.3 Cumprimento da legislação 
urbanística 

0,33 
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0,37 0,38 0,26 Acidentes de trânsito 0,21 8.1.1 Acidentes de trânsito 0,33 

 8.1.2 Acidentes com pedestres e ciclista 0,33 

8.1.3 Prevenção de acidentes 0,33 

0,39 0,31 0,30 Educação para o trânsito 0,19 8.2.1 Educação para o trânsito 1,00 

0,29 0,35 0,36 Fluidez e circulação 0,19 8.3.1 Congestionamento 0,50 

 8.3.2 Velocidade média do tráfego 0,50 

0,34 0,33 0,33 Operação e fiscalização de 
trânsito 

0,20 8.4.1 Violação das leis de trânsito 1,00 

0,32 0,31 0,36 Transporte individual 0,21 8.5.1 Índice de motorização 0,50 

 8.5.2 Taxa de ocupação de veículos 0,50 
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0,35 0,33 0,32 Disponibilidade e qualidade 
do transporte público 

0,23 9.1.1 Extensão da rede transporte público 0,13 

 9.1.2 Frequência de atendimento do 
transporte público 

0,13 

9.1.3 Pontualidade 0,13 

9.1.4 Velocidade média do transporte 
público 

0,13 

9.1.5 Idade média da frota de transporte 
público 

0,13 

9.1.6 Índice de passageiros por quilômetro 0,13 

9.1.7 Passageiros transportados 
anualmente 

0,13 

9.1.8 Satisfação do usuário com o serviço 
de transporte público 

0,13 

0,31 0,34 0,34 Diversificação modal 0,18 9.2.1 Diversidade de modos de transporte 0,33 

 9.2.2 Transporte coletivo x transporte 
individual 

0,33 

9.2.3 Modos não motorizados x modos 
motorizados 

0,33 

0,34 0,35 0,31 Regulação e fiscalização 
do transporte público 

0,18 9.3.1 Contratos e licitações 0,50 

 9.3.2 Transporte clandestino 0,50 

0,37 0,33 0,30 Integração do transporte 
público 

0,22 9.4.1 Terminais intermodais 0,50 

 9.4.2 Integração do transporte público 0,50 

0,38 0,37 0,35 Política tarifária 0,19 9.5.1 Descontos e gratuidades 0,33 

 9.5.2 Tarifas de transporte 0,33 

9.5.3 Subsídios públicos 0,33 

Fonte: Adaptado de Costa (2008). 
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Ainda conforme descrito por Costa (2008), com a consolidação da hierarquia 

de critérios do IMUS e os respectivos pesos definidos, segue a definição do 

processo de normalização dos scores para os indicadores, de forma a torná-los 

comparáveis e possíveis de serem agregados através de um modelo matemático ou 

regra de decisão. O processo de normalização consiste no cálculo de um score 

normalizado entre os valores mínimo e máximo correspondentes a 0,00 e 1,00, 

intervalo optado neste índice. Para isto é determinada uma Escala de Avaliação para 

cada indicador, onde são associados, aos valores mínimo e máximo, valores de 

referência para o score do indicador. 

Para cada Tema é associado um Identificador (ID), utilizado para agrupar os 

indicadores dos diferentes sistemas dentro dos Temas e Domínios que compõem o 

IMUS. No Guia de Indicadores, foi feita a descrição dos indicadores que agregam 

aspectos conceituais e metodológicos a respeito de cada indicador, para um correto 

entendimento da adoção prática.  

Com a hierarquia de critérios e associados os indicadores para cada um dos 

Temas que a compõem, foram atribuídos os pesos para os diferentes critérios. 

Posteriormente definiram-se os processos de normalização dos valores obtidos para 

os indicadores, necessário, uma vez que os valores que caracterizam diferentes 

critérios não são comparáveis entre si, são representados frequentemente através 

de diferentes escalas, o que inviabiliza a sua agregação imediata. Assim são 

normalizados para uma mesma escala de valores. 

Para o cálculo do IMUS o processo consiste na obtenção de um score 

normalizado para os valores dos indicadores, definido também entre os limites 

mínimo e máximo de 0,00 e 1,00. O método para a obtenção deste score varia de 

um indicador para outro, dependendo da natureza da informação associada ao 

mesmo (informação quantitativa ou qualitativa).  

Em função dos processos de normalização e agregação dos critérios 

propostos para o IMUS, os resultados para o índice global (IMUSg) situam-se no 

intervalo entre 0,00 e 1,00. Já os índices setoriais (IMUSsj) para as Dimensões 

Social, Econômica e Ambiental podem variar dentro do intervalo entre 0,00 e 0,34. A 

normalização dos critérios e agregação pode ser feita em planilha de cálculo 

específica, onde consta a hierarquia de critérios (Domínios, Temas, e Indicadores) e 

seus respectivos pesos. Inseridos os scores dos indicadores estes podem ser 

automaticamente normalizados, conforme sua escala de avaliação. A planilha deve 

permitir ainda a distribuição automática dos pesos dos Indicadores e Temas, uma 

vez que deixe de ser inserido o score de um determinado Indicador. 
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3.3 - Guia de Indicadores de Mobilidade  

 

Com o propósito de orientar o cálculo do IMUS, Costa (2008) elaborou um 

guia com informações detalhadas para o cálculo dos oitenta e sete indicadores (87) 

que o compõem, incluindo, além de outros detalhes, o método de cálculo com 

instruções para desenvolvimento do indicador; as fórmulas matemáticas, 

ferramentas de apoio e instruções para o tratamento dos dados; procedimentos para 

avaliação qualitativa, conforme tipologia do indicador; processo de normalização e 

escala de avaliação para o indicador, com os respectivos valores de referência, bem 

como todos os procedimentos de normalização dos critérios, incluindo as Escalas de 

Avaliação. Para cada um dos indicadores as informações apresentam-se 

organizadas conforme a estrutura definida por Costa (2008), a seguir: 

 

DOMÍNIO Domínio conforme estrutura do IMUS 
TEMA Tema conforme estrutura do IMUS 

 
INDICADOR (ID) Identificação do Indicador 

 

A.  Definição: 

Descrição do indicador. 

B.  Unidade de Medida: 

Unidade de apresentação do indicador. 

C.  Referências: 

Sistemas nacionais e internacionais de referencia para desenvolvimento do 

indicador, fontes de informações complementares e exemplos de aplicação. 

D. Relevância: 

Contextualização e importância do indicador para a avaliação da 

Mobilidade Urbana Sustentável. 

E.  Contribuição 

A contribuição do indicador para a avaliação da Mobilidade Urbana 

Sustentável é identificada conforme as seguintes possibilidades: 

• Maior/Melhor  =  (+); 

• Sim/Melhor  =  (+); 

• Menor/Melhor = (–); 

• Não/Melhor  = (–). 
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A codificação acima tem como objetivo identificar o que contribui positiva ou 

negativamente para o valor do indicador e, em consequência, do IMUS. Assim, no 

caso do indicador Acessibilidade ao Transporte Público, que é dado por uma 

variável quantitativa ou discreta (porcentagem), quanto maior o valor da 

porcentagem, melhor para o indicador (Maior/Melhor = (+)). Já no caso do indicador 

Estudos de Impacto Ambiental, que é dado por uma variável qualitativa ou 

categórica, como Sim ou Não, o Sim é melhor para o indicador (Sim/Melhor = (+)) 

(ASSUNÇÃO, 2012). 

F. Pesos: 

Os Pesos para os critérios obtidos segundo a avaliação de um painel de 

especialistas. Tais pesos são combinados de forma a evidenciar a 

contribuição (global e setorial) do indicador para o resultado do IMUS. Os 

pesos para cada indicador, seu respectivo tema, dimensões Social (S), 

Econômica (E) e Ambiental (A) e domínio são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Pesos do Indicador, Tema, Domínio e Dimensões da Sustentabilidade 

Domínio Peso 
Dimensão 

Tema Peso ID Indicador Peso 
S E A 

Acessibilidade 0,11 0,4 0,4 0,3 
Acessibilidade 
aos sistemas de 
transportes 

0,29 1.1.1 
Acessibilidade 
ao transporte 
público 

0,33 

Fonte: Guia de Indicadores de Costa (2008) 

 

Os pesos Global e Setorial são assim calculados: 

• Peso Global: Agregação do peso do Indicador, do peso do Tema e do 

peso do Domínio; 

• Peso Setorial da Dimensão Social (S): Agregação do peso do 

Indicador, do peso do Tema, do peso para a Dimensão Social e do 

peso do Domínio; 

• Peso Setorial da Dimensão Econômica (E): Agregação do peso do 

Indicador, do peso do Tema, do peso para a Dimensão Econômica e 

do peso do Domínio; 

• Peso Setorial da Dimensão Ambiental (A): Agregação do peso do 

Indicador, do peso do Tema, do peso para a Dimensão Ambiental e do 

peso do Domínio. 
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No caso do indicador ter sido calculado com base em dados numéricos e 

necessitar ser normalizado para valores entre 0,00 e 1,00, a escala de avaliação 

deve ser usada como referência para definição dos valores mínimo e máximo 

necessários para obtenção do escore normalizado, ou mesmo para a associação 

direta do escore obtido para o indicador, conforme indicado no Método de Cálculo. 

G.  Dados de Base: 

Dados e informações necessárias para cálculo do indicador e suas 

respectivas definições e unidades de medida. 

H.  Fonte de Dados: 

Indicação da provável fonte de dados necessária para o desenvolvimento 

do indicador. 

Identificação de sistemas nacionais, estaduais e municipais, agências, 

instituições, órgãos de pesquisa, entre outros, responsáveis pela coleta e 

divulgação de dados estatísticos e demais informações utilizadas na 

construção do indicador. 

I. Método de Cálculo: 

Instruções para desenvolvimento do indicador, incluindo fórmulas 

matemáticas, ferramentas de apoio e instruções para o tratamento dos 

dados, sempre que necessário. Incluem procedimentos para avaliação 

qualitativa, conforme tipologia do indicador. 

J.  Normalização e Avaliação: 

Neste item é apresentada a escala de avaliação para o indicador, com os 

respectivos valores de referencia. 

No caso de avaliação, sem que seja feito o cálculo efetivo do Indicador, ou 

seja, a expedita, a avaliação com base na escala proposta, deve ser feita por técnico 

ou gestor com conhecimento sobre os dados do mesmo e da cidade em questão. Os 

resultados obtidos por meio da avaliação substituem, portanto, os valores dos 

indicadores que não puderam ser obtidos pelo método principal. 

Com o indicador calculado com base em dados numéricos, se necessitar ser 

normalizado para valores entre 0,00 e 1,00, a escala de avaliação deve ser usada 

como referência para definição dos valores mínimo e máximo necessários para 

obtenção do escore normalizado, ou mesmo para a associação direta do escore 

obtido para o indicador, procedimento indicado no Método de Cálculo.  
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Também é apresentada uma organização utilizada para a Memória de 

Cálculo, ou seja, o anexo que acompanha o cálculo do IMUS: 

A.  Definição 

Descrição sucinta do indicador conforme o Guia de Indicadores do IMUS. 

B.  Fontes de Dados 

Fontes dos dados necessários para o cálculo do indicador. 

C.  Método de Cálculo 

Resumo do desenvolvimento do indicador, de acordo com as etapas 

contidas no Guia de Indicadores do IMUS, contendo fórmulas e 

ferramentas utilizadas. 

D.  Score 

Resultado obtido para o indicador, não normalizado. 

E.  Normalização 

Resultado normalizado em escala de 0 a 1 de acordo com a tabela de 

normalização indicada no Guia de Indicadores do IMUS. 

F.  Pesos 

Os Pesos para os critérios obtidos segundo a avaliação de um painel de 

especialistas.  

 

3.3.1 Avaliação da disponibilidade e da qualidade dos dados 

 

Após a escolha da cidade a ser avaliada é importante que seja feita uma  

avaliação prévia dos dados disponíveis para a seleção dos indicadores a serem 

calculados. Esta avaliação pode ser feita com o auxílio de profissionais da prefeitura, 

onde as informações poderão ser obtidas, seguindo dois critérios: a disponibilidade e 

qualidade das informações.  

O critério da disponibilidade refere-se ao tempo necessário para obtenção dos 

dados, sendo classificado em curto prazo (CP), médio prazo (MP) e longo prazo 

(LP). Os intervalos de tempo curto, médio e longo correspondem, respectivamente, 

ao período de um ano, ao de uma gestão administrativa e ao de mais de uma gestão 

administrativa. Segundo o critério da qualidade, os dados são classificados como de 

Alta (A), Média (M) e Baixa (B) qualidade, seguindo uma escala decrescente de 

confiabilidade. As informações mais adequadas para a utilização no cálculo dos 

indicadores são aquelas que contêm dados de boa qualidade (A) e que são 
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acessíveis no curto prazo (CP), garantindo, dessa forma, a “condição ideal” para o 

cálculo do IMUS. No entanto, admite-se a utilização de combinações “CP – M” e “CP 

– B”, considerando-se as dificuldades iniciais de obtenção dos dados.  

Na classificação da disponibilidade e qualidade dos dados foram utilizados os 

seguintes códigos: 

Disponibilidade Qualidade 

A  – Alta CP – Curto prazo      

M – Média M P – Médio Prazo 

B  – Baixa LP  – Longo Prazo. 

Com esta classificação as informações são selecionadas, as quais deverão 

ser consideradas para a aplicação do IMUS. As mais adequadas para a utilização no 

cálculo dos indicadores são as com os dados de boa qualidade e acessíveis em 

curto prazo. Portanto, para se obter um índice com melhor qualidade as informações 

deverão estar acessíveis de imediato e serem de fontes seguras, isto é, de origem 

conhecida e confiável. Não estando em condições apropriadas tais indicadores 

poderão não ser avaliados se não representarem a realidade ou se houver 

impossibilidade de cálculo por falta de informações.  

Considerando a necessidade de utilização da informação, dados com 

qualidade inferior podem vir a ser utilizados, desde que seu uso seja justificado. 

Afinal, quanto maior for o número de indicadores calculados, mais representativo 

será o resultado do índice para a cidade. É também importante considerar que 

poucos dados disponíveis para o cálculo do IMUS podem inviabilizar sua aplicação, 

pois mesmo em conjunto pouco conviria para avaliar um município e servir de 

subsídio para a sua utilização e auxiliar nas políticas públicas. 

De qualquer forma, a qualidade das informações não inviabiliza seu uso no 

índice, principalmente quando as mesmas forem escassas, pois em geral, a escolha 

dos dados utilizados deve-se a sua disponibilidade. Dessa forma, conclui-se que é 

essencialmente o tempo de obtenção da informação que define sua utilização: 

dados disponíveis são, em geral, utilizados.  

 

3.3.2 Dados não disponíveis 

 

Informações que não são encontradas ou disponibilizadas consequentemente 

os indicadores não terão seus cálculos efetivados. No entanto a falta do cálculo 
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destes indicadores não inviabiliza o cálculo do tema, nem do domínio e finalmente 

nem do IMUS da cidade em questão. A estrutura do IMUS se adapta à carência de 

informações que impossibilitem o cálculo de alguns indicadores, isto devido aos 

pesos que são redistribuídos aos demais do mesmo tema. Assim permite a obtenção 

do resultado também para uma cidade que não contenha todos os indicadores 

calculados em comparação com outra que calculou todos os indicadores do IMUS.  

Os pesos em um mesmo tema são distribuídos igualmente entre seus 

indicadores, sendo que o somatório não ultrapassa a 1,00. Na falta de algum 

indicador os pesos são redistribuídos entre os do mesmo tema. Como exemplo pode 

ser mostrado o caso do Domínio “Modos Não Motorizados” do tema “Redução de 

Viagens” na tabela 5.  

 

Tabela 5: Redistribuição dos pesos para indicador não calculado. 

INDICADORES                                                                                                                          PESO                                                

Distância de viagem  

1,00/4 

0,25 

Tempo de viagem 0,25 

Número de viagens 0,25 

Ações para redução do tráfego motorizado 0,25 

 

INDICADORES                                                                                                                          PESO  

Distância de viagem 

1,00/2 

- 

Tempo de viagem - 

Número de viagens 0,50 

Ações para redução do tráfego motorizado 0,50 

Fonte: Adaptado de Costa (2008). 

 

3.4 Aplicação do Índice em Goiânia 

 

Para a aplicação do IMUS na cidade selecionada é inicialmente verificada a 

disponibilidade e qualidade das informações para o cálculo dos indicadores. Assim, 

posterior à elaboração da estrutura do IMUS, a verificação da disponibilidade e a 

coleta dos dados existentes inicia-se propriamente a aplicação do índice. No guia de 

Indicadores é especificado o método de cálculo de cada indicador através do 

sistema de pesos (COSTA, 2008). No cálculo utiliza-se a distribuição de pesos dos 

indicadores de acordo com seus dados ou informações correspondentes.  



94 

Em grande parte as informações necessárias à aplicação do índice, 

especialmente ao cálculo de cada indicador, são produzidas ou encontradas de 

maneira direta na prefeitura do município em questão em suas diversas secretarias 

e seus bancos de dados, mapeamentos, etc., também em órgãos estadual e federal, 

e outros bancos de dados oficiais. Essas informações em geral podem ser 

consideradas de boa procedência, pois a administração municipal é uma das fontes 

mais indicadas para fornecer dados confiáveis, porque é nela que são trabalhados e 

produzidos os dados referentes à cidade e que normalmente também faz uso dos 

mesmos para desenvolver suas políticas públicas.  

Ainda, algumas dessas informações são encontradas em fontes não oficiais, 

como reportagens de jornais e revistas. Tais informações ou referências podem ser 

responsáveis por importantes dados, porém muitas vezes podem não serem 

confiáveis, devido a pouca preocupação científica ou ao jornalismo que às vezes é 

sensacionalista. 

O indicador específico é composto, na maioria das vezes, por mais de um 

dado, sendo que cada um deve ser analisado e avaliado, conforme especificações 

próprias e a análise individual permite a seleção dos indicadores passíveis de 

aplicação. Logo, visando à avaliação total são listados todos os dados necessários 

para o cálculo dos 87 indicadores, e também suas possíveis fontes. E para esta 

seleção e classificação é necessário o apoio de técnicos da prefeitura municipal que 

dominam o assunto e conhecem a realidade local e também de bancos de dados de 

informações oficiais municipais, estaduais e nacionais.  

Portanto quando da aplicação do índice é necessário uma grande quantidade 

de dados que são agrupados para o cálculo e que muitas vezes, não estão 

disponíveis de imediato, mas que poderão ser trabalhados para atingir o objetivo. 

Para um cálculo mais direto e fidedigno as informações deverão estar acessíveis de 

imediato e serem de fontes seguras, isto é, de origem conhecida e confiável. Assim 

sendo, além da disponibilidade é importante que haja condições de boa atualização 

dos dados utilizados e acompanhamento contínuo da avaliação do índice, isto pelo 

menos a cada período estipulado, que seja anual ou em um período determinado.  

Em resumo, após a verificação da qualidade e disponibilidade dos dados se 

devem proceder ao levantamento dos dados necessários para em seguida calcular 

cada indicador, que por sua vez nos dá o valor do IMUS da cidade. 
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Em relação ao valor do IMUS global ressalta-se que não é difícil de avaliar, 

apesar de ser trabalhoso devido à grande quantidade de dados necessários. Como 

os dados foram coletados e o cálculo do IMUS foi finalizado somente em algumas 

cidades (São Carlos, Curitiba, Brasília, Uberlândia, Belém, Anápolis e Itajubá) ainda 

não se pode afirmar com certeza que determinado valor seja bom ou ruim. Isto 

devido às cidades poderem apresentar características e necessidades diferentes e 

às vezes até divergentes umas das outras.  

Conforme o IMUS, um resultado superior a 0,50 corresponde a um 

aproveitamento também superior ao valor intermediário da escala, equivalendo 

assim em teoria, a um resultado positivo. De tal modo a seguir é apresentado o 

cálculo do índice em Goiânia. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo é apresentado o resultado do cálculo do IMUS em Goiânia, 

com os valores que não puderam ser calculados, o desempenho dos domínios e dos 

indicadores; os indicadores de alto desempenho e os indicadores de baixo 

desempenho; as considerações de alguns indicadores e análise de outros. Enfim, o 

processo de cálculo e o resultado do IMUS da cidade. 

 

4.1 Aplicação do Índice em Goiânia 

 

O processo de cálculo do IMUS foi precedido de intenso trabalho de busca de 

dados nas secretarias e órgãos municipais, estaduais e federais, consulta ao banco 

de dados disponível no site da Prefeitura, consulta de base de dados nacionais 

disponíveis na internet, institutos de pesquisa e jornais locais. Documentos como o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDIG) e o relatório da pesquisa 

origem-destino (O/D) foram de importância fundamental para o cálculo de vários 

indicadores. Alguns dados que seriam disponíveis apenas no longo prazo foram 

levantados por meio de pesquisas de campo como foi o caso, por exemplo, dos 

dados necessários ao cálculo do indicador de Acessibilidade a Edifícios Públicos, 

conforme descrito por Macedo, Abdala e Sorratini (2012). As informações utilizadas 

foram em sua maioria do período compreendido entre 2010 e 2011.  

O cálculo do IMUS foi realizado para a quase totalidade dos indicadores, ou 

seja, de um total de 87 que compõem sua estrutura foram calculados 85. Para 

alguns dados como pode ser verificado no memorial de cálculo, a data e também 

sugestões dos mesmos não seguiu exatamente o recomendado no Guia de 

Indicadores. Porém, foi feita atualização com explicação e ponderação dos mesmos.  

 

4.1.1 Avaliação da disponibilidade e da qualidade dos dados 

 

A avaliação inicial da disponibilidade e qualidade dos dados para o cálculo 

dos 87 indicadores é mostrada na Tabela 6. A maioria dos dados foi classificada 

como possível de serem obtidos em curto prazo e com alta confiabilidade, pois os 

mesmos foram adquiridos principalmente em instituições públicas especialmente nas 

municipais, Assim, já no princípio foi considerada que, com os dados existentes 

seria viável a aplicação do índice, para Goiânia.  
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Tabela 6: Avaliação da disponibilidade e qualidade dos dados para o cálculo dos 
indicadores para a cidade de Goiânia. 

DOMÍNIOS 
DIMENSÕES 

TEMAS INDICADORES 
CLASSIFICAÇÃO 

DATA 
S E A Disp Qual 

A
c
e
s

s
ib

il
id

a
d

e
 

0,38 0,36 0,26 

Acessibilidade aos 
sistemas de transportes. 

1.1.1 Acessibilidade ao transporte 
público. 

CP A 2010 

   
1.1.2 Transporte público para pessoas 

com necessidades especiais. 
CP A 2010 

   1.1.3 Despesas com transportes. MP M 2010 

0,40 0,32 0,27 

Acessibilidade Universal. 

1.2.1 Travessias adaptadas para 
pessoas com necessidades 
especiais. 

CP M 2011 

   
1.2.2 Acessibilidade aos espaços 

abertos. 
CP M 2011 

   
1.2.3 Vagas de estacionamento para 

pessoas com necessidades 
especiais. 

CP A 2011 

   1.2.4 Acessibilidade e edifícios públicos. CP M 2010 

   
1.2.5 Acessibilidade aos serviços 

essenciais. 
CP M 2010 

0,38 0,30 0,32 Barreiras Físicas. 1.3.1 Fragmentação urbana. CP M 2010 

0,46 0,28 0,27 
Legislação para pessoas 
com necessidades 
especiais. 

1.4.1 Ações para acessibilidade 
universal. 

CP M 2010 

A
s
p

e
c

to
s
 

A
m

b
ie

n
ta

is
 

0,29 0,28 0,43 

Controle de impactos no 
meio ambiente 

2.1.1 Emissões de CO. MP B 2010 

   2.1.2 Emissões de CO2. MP B 2010 

   
2.1.3 População exposta ao ruído de 

tráfego. 
MP M 2011 

   2.1.4 Estudos de impacto ambiental. CP A VÁRIOS 

0,26 0,32 0,42 

Recursos naturais. 

2.2.1 Consumo de combustível. MP M 2010 

   
2.2.2 Uso de energia limpa e 

combustíveis alternativos. 
CP A 2010 

A
s
p

e
c

to
s
 

S
o

c
ia

is
 

0,40 0,31 0,29 Apoio ao cidadão. 3.1.1 Informação disponível ao cidadão. CP M 2011 

0,45 0,30 0,25 Inclusão social. 3.2.1 Equidade vertical (renda). CP M 2000 

0,39 0,30 0,31 Educação e cidadania. 
3.3.1 Educação para o desenvolvimento 

sustentável. 
CP M 2011 

0,41 0,27 0,32 Participação popular. 
3.4.1 Participação na tomada de 

decisão. 
CP M 2010 

0,35 0,30 0,35 Qualidade de vida. 3.5.1 Qualidade de vida. CP M 2011 

A
s
p

e
c

to
s
 P

o
lí
ti

c
o

s
 

0,33 0,34 0,32 
Integração de ações 
políticas. 

4.1.1 Integração entre níveis de 
governo. 

CP M 2010 

0,33 0,40 0,27 
Captação e 
gerenciamento de 
recursos. 

4.1.2 Parcerias público-privadas. 

MP A 2011 

  

4.2.1 Captação de recursos. CP M 2010 

4.2.2 Investimentos em sistemas de 
transporte. 

CP A 2010 

4.2.3 Distribuição dos recursos (coletivo 
x privado). 

CP M 2010 

4.2.4 Distribuição dos recursos 
(motorizados x não motorizados). 

CP M 2010 

0,34 0,33 0,32 
Política de mobilidade 
urbana. 

4.3.1 Política de mobilidade urbana. 
CP A 2007 

In
fr

a
e
s

tr
u

tu
ra

 

0,28 0,41 0,31 

Provisão e manutenção 
de infraestrutura de 
transportes. 

5.1.1 Densidade e conectividade da 

rede viária. 
CP M 2012 

   5.1.2 Vias pavimentadas. CP A 2012 

   
5.1.3 Despesas com manutenção de 

infraestrutura. 
CP A 2012 

   5.1.4 Sinalização viária. CP M 2012 

0,33 0,35 0,33 
Distribuição da 
infraestrutura de 
transportes. 

5.2.1 Vias para transporte coletivo. CP A 2010 

M
o

d
o

s
 n

N
ã

o
 M

o
to

ri
z
a

d
o

s
  0,32 0,29 0,39 

Transporte cicloviário. 

6.1.1 Extensão e conectividade de 
ciclovias. 

CP M 2010 

 
6.1.2 Frotas de bicicleta. MP B 2010 

6.1.3 Estacionamento de bicicletas. CP M 2010 

0,33 0,28 0,39 
Deslocamento a pé. 

6.2.1 Vias para pedestres. CP M 2010 

 6.2.2 Vias com calçadas. MP A 2010 

0,28 0,32 0,40 

Redução de viagens. 

6.3.1 Distância de viagem. MP B 2010 

 

6.3.2 Tempo de viagem. MP B 2000 

6.3.3 Número de viagens. MP M 2000 

6.3.4 Ações para redução do tráfego 
motorizado. 

MP M 2012 
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Tabela 6: Avaliação da disponibilidade e qualidade dos dados para o cálculo dos 
indicadores para a cidade de Goiânia (Continuação). 

DOMÍNIOS 
DIMENSÕES 

TEMAS INDICADORES 
CLASSIFICAÇÃO 

DATA 
S E A Disp Qual 

P
la

n
e
ja

m
e
n

to
 I
n

te
g

ra
d

o
 

0,31 0,37 0,32 
Acessibilidade aos 
sistemas de transportes. 

7.1.1 Nível de formação de técnicos e 
gestores. 

CP A 2011 

   
7.1.2 Capacitação de técnicos e 

gestores. 
CP A 2011 

0,35 0,30 0,35 
Áreas centrais de 
interesse histórico 

7.2.1 Vitalidade do centro. CP M 2011 

0,31 0,34 0,35 Integração regional. 7.3.1 Consórcios intermunicipais. CP A 2011 

0,38 0,32 0,31 
Transparência do processo 
de planejamento. 

7.4.1 Transparência e responsabilidade. CP M 2011 

0,31 0,32 0,38 

Planejamento e controle 
do uso e ocupação do 
solo. 

7.5.1 Vazios urbanos. CP A 2011 

   7.5.2 Crescimento urbano. CP A 2012 

   7.5.3 Densidade populacional. CP A 2010 

   7.5.4 Índice de uso misto. CP A 2011 

   7.5.5 Ocupações irregulares. CP A 2007 

0,32 0,35 0,33 
Planejamento estratégico 
e integrado 

7.6.1 Planejamento urbano, ambiental e 
de transporte. 

CP A 2011 

   
7.6.2 Efetivação e continuidade das 

ações. 
CP A 2012 

0,31 0,39 0,30 
Planejamento da 
infraestrutura urbana e 
equipamentos urbanos. 

7.7.1 Parques e áreas verdes. CP A 2011 

   7.7.2 Equipamentos urbanos (escolas). CP A 2011 

   
7.7.3 Equipamentos urbanos (postos de 

saúde). 
CP A 2011 

0,31 0,35 0,35 

Plano diretor e legislação 
urbanística. 

7.8.1 Plano diretor. CP A 2008 

   7.8.2 Legislação urbanística. CP A 
2007/ 
2010 

   
7.8.3 Cumprimento da legislação 

urbanística. 
CP A 2010 

T
rá

fe
g

o
 e

 c
ir

c
u

la
ç

ã
o

 
u

rb
a

n
a

 

0,37 0,38 0,26 

Acidentes de trânsito. 

8.1.1 Acidentes de trânsito. CP A 2011 

   8.1.2 Acidentes com pedestres e ciclistas. CP A 2011 

   8.1.3 Prevenção de acidentes. CP A 2012 

0,39 0,31 0,30 Educação para o trânsito. 8.2.1 Educação para o trânsito. CP A 2011 

0,29 0,35 0,36 
Fluidez e circulação. 

8.3.1 Congestionamento. CP M 2012 

   8.3.2 Velocidade média do tráfego. CP M 2012 

0,34 0,33 0,33 
Operação e fiscalização 
de trânsito. 

8.4.1 Violação das leis de trânsito. CP A 2011 

0,32 0,31 0,36 Transporte individual. 8.5.1 Índice de motorização. CP A 2011 

    8.5.2 Taxa de ocupação de veículos. CP A 2012 

S
is

te
m

a
s
 d

e
 T

ra
n

s
p

o
rt

e
 U

rb
a
n

o
 

0,35 0,33 0,32 

Disponibilidade e 
qualidade do transporte 
público. 

9.1.1 Extensão da rede transporte 
público. 

CP A 2011 

   
9.1.2 Frequência de atendimento do 

transporte público. 
CP A 2012 

   9.1.3 Pontualidade. CP A 2012 

   
9.1.4 Velocidade média do transporte 

público. 
CP A 2012 

   
9.1.5 Idade média da frota de transporte 

público. 
CP A 2011 

   
9.1.6 Índice de passageiros por 

quilômetro. 
CP A 2011 

   
9.1.7 Passageiros transportados 

anualmente. 
CP A 

2010/ 
2011 

   
9.1.8 Satisfação do usuário com o 

serviço de transporte público. 
CP A 2011 

0,31 0,34 0,34 

Diversificação modal. 

9.2.1 Diversidade de modos de transporte. CP A 2011 

   
9.2.2 Transporte coletivo x transporte 

individual. 
CP M 

2011/ 

2012 

    
9.2.3 Modos não motorizados x modos 

motorizados. 
CP M 

2011/ 
2012 

0,34 0,35 0,31 Regulação e fiscalização 
do transporte público. 

9.3.1 Contratos e licitações. CP A 2012 

   9.3.2 Transporte clandestino. CP A 2011 

0,37 0,33 0,30 Integração do transporte 
público. 

9.4.1 Terminais intermodais. CP A 2011 

   9.4.2 Integração do transporte público. CP A 2012 

0,38 0,37 0,35 

Política tarifária. 

9.5.1 Descontos e gratuidades. CP A 2012 

    9.5.2 Tarifas de transporte. CP A 2012 

    9.5.3 Subsídios públicos. CP A 2011 

Fonte: Adaptado de Costa (2008). 
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A Tabela 7 mostra de forma resumida o resultado da avaliação do processo 

de avaliação da disponibilidade e qualidade dos dados. 63,2% dos dados poderiam 

ser obtidos no curto prazo com qualidade alta (CP-A), 25,3% (CP-M) e 3,4% (CP-B). 

Alguns dos dados que não se enquadraram nessas classificações, consideradas 

ideais (CP-A) ou admitidas (CP-M) e (CP-B), foram, posteriormente, atualizados 

pelos órgãos de gestão ou mesmo coletados pelos pesquisadores.  

 

Tabela 7: Qualidade e Disponibilidade dos dados em Goiânia. 

Prazo 
Qualidade (%) 

Alta Média Baixa 

Curto 63,2 25,3 3,4 

Médio 4,6 1,1 0,0 

Longo 0,0 2,3 0,0 

 

4.1.2 Coleta de Dados 

 

Como dito anteriormente grande parte dos dados e informações necessárias 

à aplicação do índice são produzidas ou encontradas de maneira direta na prefeitura 

do município em suas diversas secretarias, no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado (PDIG) e no relatório da pesquisa origem-destino (O/D). Foram também 

consultados secretarias e órgãos estaduais e federais, banco de dados nacionais 

disponíveis na internet  institutos de pesquisa e jornais locais. 

Houve também o cruzamento de informações de mais de um banco de dados 

como, por exemplo, da CELG Distribuição S.A. – CELG D, com os dados da 

Secretaria Municipal de Planejamento de Goiânia – SEPLAM, hoje Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável – SEMDUS. Esses dados foram 

processados na Divisão de Mapeamento da Diretoria de Informações Urbanas e 

Geoprocessamento da mesma secretaria. 

 

4.2 Dados Não Disponíveis em Goiânia 

 

Os dados não encontrados para a cidade de Goiânia estão contidos somente 

no tema “Redução de Viagens” do domínio “Modos não Motorizados” e se resumem 

a dois indicadores, ou seja, os itens 6.3.1 Distância de Viagem e o 6.3.2 Tempo de 

Viagem. Os indicadores citados com dados indisponíveis se devem ao fato da 

Pesquisa Origem e Destino - OD 2002 (Pesquisa 2000/2001), consultada e da qual 

foram extraídos dados para o cálculo de outros indicadores, não ter nela contido os 
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dados necessários para o cálculo dos referidos indicadores. Os dados não 

calculados e citados são em decorrência ao relatório da pesquisa OD da CMTC ter 

sido realizada para Goiânia e Região Metropolitana com intuito mais específico 

alusivo à reestruturação da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC). 

Sendo assim não foi possível obter os dados necessários para o cálculo dos 

mesmos, por isso os pesos foram redistribuídos conforme indica a tabela 8. 

 

Tabela 8: Redistribuição dos pesos para indicador não calculado. 

INDICADORES                                                                                                                          PESO                                                

Distância de viagem  

1,00/2 

-- 

Tempo de viagem -- 

Número de viagens 0,50 

Ações para redução do tráfego motorizado 0,50 

Fonte: Adaptado de Costa (2008) 

 

4.3 Considerações no Cálculo do IMUS de Goiânia 

 

Para a realização do cálculo de alguns indicadores foram feitas adaptações e 

considerações em relação ao método contido no Guia de Indicadores, as quais 

serão descritas a seguir. 

 

Item 1.1.1 – Acessibilidade ao transporte público.  

Definição: porcentagem da população urbana residente na área de cobertura 

de um ponto de acesso aos serviços de transporte público, considerando todos os 

modos disponíveis. 

Adaptação ao método de cálculo: este dado foi obtido a partir do cruzamento de 

dados da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo – CMTC, com a base 

georreferenciada de consumidores da CELG, e com a base de dados da Divisão de 

Mapeamento da Diretoria de Informações Urbanas e Geoprocessamento da SEPLAM, 

hoje SEMDUS. Para a obtenção do dado foi calculada a porcentagem da população 

urbana residente na área de cobertura de um ponto de acesso aos serviços de 

transporte público, ou seja, dos terminais e pontos de ônibus.  Assim sendo, em 

conjunto foi utilizado o arquivo geográfico com os pontos de ônibus (google map)  – 

CMTC, com a base de consumidores – CELG e Geoprocessamento da SEPLAM (atual 

SEMDUS). Como mostrado na Memória de Cálculo, foram utilizadas planilhas 

eletrônicas e Sistema de Informações Geográficas, criando-se um buffer ao redor de 
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cada ponto de ônibus com raios de 300m e com raio de 500 nos terminais, 

desconsiderando a junção das áreas sobrepostas. O score obtido é de 93,67% e a 

normalização de 0,93, sendo a localização destes pontos mostrada na figura 23. 

 
Figura 23: Pontos de ônibus e terminais de transporte coletivo de Goiânia. 

Fonte: Goiânia GeoSEPLAM, 2013. 
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Item 1.2.1 – Travessias adaptadas para pessoas com necessidades 

especiais. 

Definição: porcentagem das travessias de pedestres da rede viária principal 

adaptada e atendendo aos padrões de conforto e segurança para pessoas com 

necessidades especiais e restrições de mobilidade.  

Adaptação ao método de cálculo: Não foi realizado o levantamento. Os dados 

referentes ao número de travessias adaptadas na área urbana do município foram 

obtidos a partir do censo de 2010 publicados pelo IBGE e disponibilizados em 2012.  

Item 1.2.2 - Acessibilidade aos espaços abertos.  

Definição: “porcentagem da população urbana residente próxima a áreas 

abertas (áreas verdes ou de lazer), considerando os seguintes parâmetros: até 500 

metros de praças, playgrounds e outras áreas de recreação de pequeno e médio 

porte; até 1000 metros de parques urbanos”,  

Adaptação ao método de cálculo: o dado foi obtido a partir do cruzamento de 

dados da base georreferenciada de consumidores da CELG e a da base 

georreferenciada da Divisão de Mapeamento da Diretoria de Informações Urbanas e 

Geoprocessamento da SEPLAM (SEMDUS). O método de cálculo consistiu na 

criação de um buffer ao redor de cada área com largura de 500 m para áreas de 

lazer com menos de 5 ha e 1000 m para áreas de lazer de dimensão igual ou 

superior a 5 ha. Para a obtenção do dado foi calculada a porcentagem da população 

urbana que reside na área de influência de espaços verdes e de recreação. O score 

obtido foi de 71,22% e normalização de 0,71, sendo que e a localização destes 

pontos é mostrada na figura 24. 
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Figura 24: Unidades de áreas verdes e lazer 
Fonte: Goiânia GeoSEPLAM, 2013. 
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Item 1.2.3 – Vagas de estacionamento para pessoas com necessidades 

especiais – com a definição. 

Definição: “Porcentagem de vagas em estacionamentos públicos para 

pessoas com necessidades especiais”. 

Adaptação ao método de cálculo: foi obtido através do levantamento apenas 

das vagas da área central da cidade pela Agência Municipal de Trânsito - AMT 

denominada de Área Azul. 

Item 1.2.4 – Acessibilidade a edifícios públicos. 

Definição: “Porcentagem de edifícios públicos adaptados para acesso e 

utilização de pessoas com necessidades especiais ou restrições de mobilidade”. 

Adaptação ao método de cálculo: Inicialmente foi feito uma pesquisa para o 

levantamento dos dados. Foi calculado conforme o proposto no Guia de Indicadores, 

porém após a pesquisa foi realizado um estudo em que propôs a modificação do 

mesmo para uma melhor avaliação, por não concordar com o proposto, ou seja, por 

considerar outra proposta com aplicação mais realista e menos utopista ou 

generalizada. Esta proposta está descrito no artigo publicado (MACEDO; ABDALA; 

SORRATINI, 2012). 

Item 1.2.5 - Acessibilidade aos serviços essenciais. 

Definição: “porcentagem da população urbana residente até 500 metros de 

distância de serviços essenciais, entendidos aqui como equipamentos de saúde de 

atendimento primário e equipamentos de educação infantil e ensino fundamental, 

públicas e particulares”.  

Adaptação ao método de cálculo: Seu dado foi obtido a partir do cruzamento 

de dados da base georreferenciada de consumidores da CELG e da base 

georreferenciada da Divisão de Mapeamento da Diretoria de Informações Urbanas e 

Geoprocessamento da SEPLAM (SEMDUS). Assim foi efetuada a unificação das 

bases de equipamentos de saúde e educação para a seleção dos equipamentos de 

interesse: Postos de saúde e unidades de demais atendimento; escolas de 

educação infantil e ensino fundamental, públicas e particulares. Também a criação 

de um buffer ao redor de cada equipamento com raio de 500 m, considerando 

junção das áreas sobrepostas. Para a obtenção do dado foi calculada a 

porcentagem da população urbana residente até 500 metros de um equipamento de 

saúde e/ou educação. O score obtido é de 114,22% e normalização de 1,00 e a 

localização destes pontos (equipamentos) é mostrada na figura 25. 
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Figura 25: Escolas e equipamentos de saúde. 

Fonte: Goiânia GeoSEPLAM, 2013. 
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Item 1.3.1 – Fragmentação urbana. 

Definição: “proporção de terra urbanizada contínua do total da área 

urbanizada do município, ou seja, não cortada por infraestrutura de transporte 

principal como vias de trânsito rápido (rodovias, vias expressas e vias arteriais), 

corredores de transporte coletivo, vias para transporte ferroviário ou metroviário de 

superfície, terminais de transporte de grande porte, ou qualquer outra barreira física, 

natural ou construída, que acarrete em descontinuidade do tecido urbano”.  

Adaptação ao método de cálculo: Ao invés do número de blocos ou 

subdivisões como sugerido no Guia de Indicadores foi obtido pela contagem do 

número de barreiras como: Rios e córregos, rodovias estaduais e a BR 153 que 

corta a cidade, os corredores exclusivos, os grandes terminais, os condomínios 

fechados e os parques maiores que 5 há (cinco hectares) dentre outros, que 

induzem a estas subdivisões. Ou seja, houve a identificação e delimitação na base 

geográfica fornecida dos elementos fragmentados do município como: 

 Oitenta e cinco (85) - Rios e Córregos: sendo um rio, 4 ribeirões e 80 

córregos; 

 Onze (11) – Rodovias entre estaduais e federais, sendo que a BR 153 corta a 

malha urbana; 

 Dois (02) - Corredores exclusivos de Transporte Público; 

 (>10) – mais de dez (10) Condomínios fechados Horizontais; 

 Quinze (15) – Parques maiores que 5 ha; 

 Três (03) – Grandes terminais;  

Resultando na junção de áreas contíguas e identificação das grandes áreas 

contando, portanto, com mais de 20 - blocos ou subdivisões.  

Este item foi apontado por Miranda (2010) como cálculo a ser revisto devido 

ser difícil encontrar uma cidade que atinja o valor máximo, indicando representar 

uma utopia. 

A localização de alguns destes pontos e áreas é mostrada na figura 26. 
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Figura 26: Barreiras arquitetônicas de Goiânia. 

Fonte: Goiânia GeoSEPLAM, 2013. 
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Item 2.1.3 – População exposta ao ruído de tráfego. 

Definição: “porcentagem da população urbana exposta a ruído superior a 65 

dB(A) ocasionado por sistemas de transporte”. 

Adaptação ao método de cálculo: Para o cálculo do indicador foi obtido 

através de uma pesquisa ambiental inicial realizada pela Agência Municipal do Meio 

Ambiente – AMMA, em algumas vias de tráfego expressivas, e em porcentagem 

aplicadas como amostra na cidade. 

Item 3.5.1 – Qualidade de vida. 

Definição: “porcentagem da população satisfeita com a cidade como local 

para viver”. 

Adaptação ao método de cálculo: Não foi feito pesquisa com a população 

como sugerido no Guia de Indicadores, e sim através de pesquisas e reportagens 

publicadas em jornais e também obtidas a partir do censo de 2010, publicados pelo 

IBGE e disponibilizados em 2012.  

Item 4.2.3 – Distribuição dos recursos (público x privado). 

Definição: “razão entre os investimentos públicos com infraestrutura para o 

transporte coletivo e infraestrutura para o transporte privado”. 

Observação ao método de cálculo: alcançou uma pontuação alta em 

decorrência além dos investimentos no geral, também devido à compra de 90 ônibus 

pela METROBUS. Isto é, mesmo com o transporte coletivo considerado pela 

população como não sendo de boa qualidade, os investimentos pactuados quando 

da constituição da RMTC continua a ocorrer e também com aplicação de recursos 

em sua infraestrutura; acredita-se com isto que sendo constante e com gerência 

acertada tende a ocorrer melhorias significativas. 

Item 5.1.2 – Vias pavimentadas – com a definição “Extensão de vias 

pavimentadas em relação à extensão total do sistema viário urbano”. 

Observação ao método de cálculo: Foi feito cálculo como no Guia de 

Indicadores obtendo (97%) mostrando assim que a publicação do IBGE em 2012 foi 

aproximada, com uma porcentagem de (98,1%). Portanto há a comprovação de que 

o resultado do IBGE foi compatível com o da Prefeitura. 

Item 5.1.4 – Sinalização viária. 

Definição: “avaliação por parte da população sobre a qualidade da sinalização 

viária implantada na área urbana do município, ou estudos específicos”. 
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Adaptação ao método de cálculo: não foi realizada pesquisa com a 

população. Os dados referentes à qualidade da sinalização viária implantada na 

área urbana do município foram obtidos a partir do censo de 2010 publicados pelo 

IBGE e disponibilizados em 2012.  

Item 6.1.2 – Frotas de bicicleta. 

Definição: “Número de bicicletas por 100 habitantes no município”.  

Adaptação ao método de cálculo: Realizado através da estimativa da Agência 

Municipal de Trânsito - AMT em 2004 com base no faturamento das lojas de 

bicicletas e atualizado em 2011 com base no crescimento de vendas. 

Itens 6.2.1 – Vias para pedestre. 

Definição: “Cobertura e conectividade da rede de vias para pedestres”; e 6.2.2 

– Vias com calçada. Definição: “Extensão de vias com calçadas em ambos os lados, 

com largura superior a 1,20 metros, em relação à extensão total da rede viária 

principal”. 

Adaptação ao método de cálculo: Ambos foram obtidos através de consulta 

feita com Técnico da Divisão de Estruturação Viária da SEPLAM, atual SEMDUS. 

Item 7.1.2 – Capacitação de técnicos e gestores.  

Definição: “Número de horas de treinamento e capacitação oferecidas por 

técnico e gestor das áreas de planejamento urbano, transportes e mobilidade 

durante o ano de referência” 

Adaptação ao método de cálculo: foi obtido através da estimativa com 

funcionários das secretarias municipais consultados, especialmente na SEPLAM, 

mas também de outros como CMTC, METROBUS, etc. e aplicado a proporção em 

relação aos anos 2010 e 2011. 

Item 7.2.1 – Vitalidade do centro. 

Definição: “Medida da vitalidade do centro da cidade em dois momentos 

distintos, baseada no número de residentes e no número de empregos nos setores 

de comércio e serviços localizados na área”. 

Adaptação ao método de cálculo: Assim como Miranda (2010) teve adaptação 

do indicador para o uso dos dados de número de estabelecimentos no lugar do 

número de empregos na região central.  

Item 9.1.8 – Satisfação do usuário com o serviço de transporte público. 

Definição: “Porcentagem da população satisfeita com o serviço de transporte 

público urbano e metropolitano em todas as suas modalidades”. 
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Adaptação ao método de cálculo: Foi obtido através da pesquisa 

encomendada por outra instituição sobre a Satisfação do Usuário, ou seja, “A 

Opinião Pública e o Funcionamento do Transporte Coletivo em Goiânia”, Pesquisa 

realizada e disponibilizada pelo Instituto SERPES – Pesquisas de Opinião e 

Mercado LTDA (2011). 

Item 9.5.2 - Tarifas de Transporte. 

Definição: “Variação percentual dos valores de tarifa de transporte público 

urbano para um período de análise, comparada a índices inflacionários para o 

mesmo período”.  

Observação ao método de cálculo: Obteve valor (zero) devido ao aumento da 

tarifa ter sido superior ao índice inflacionário selecionado, atestando que o valor da 

mesma é fator importante para o cálculo do IMUS. 

 

4.4 O Cálculo do IMUS de Goiânia 

 

Os resultados dos escores normalizados dos indicadores calculados para a 

cidade de Goiânia são mostrados na Tabela 9.  
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Tabela 9: Desempenho dos Indicadores no Cálculo do IMUS para a cidade de Goiânia. 

DOMÍNIOS PESO 
TEMAS 

TEMAS PESO ID INDICADORES PESO SCORE 
S E A 

A
c
e
s
s
ib

il
id

a
d

e
 

0
,1

0
8
 

0,38 0,36 0,26 Acessibilidade aos sistemas 
de transportes 

0,29 1.1.1 Acessibilidade ao transporte público 0,33 0,93 

 
1.1.2 

Transporte público para pessoas com 
necessidades especiais 

0,33 1,00 

1.1.3 Despesas com transportes 0,33 0,59 

0,40 0,32 0,27 
Acessibilidade  0,28 1.2.1 Travessias adaptadas para pessoas 

com necessidades especiais 
0,20 0,10 

 1.2.2 Acessibilidade aos espaços abertos 0,20 0,71 

1.2.3 
Vagas de estacionamento para 
pessoas com necessidades especiais 

0,20 1,00 

1.2.4 Acessibilidade a edifícios públicos 0,20 0,37 

1.2.5 Acessibilidade aos serviços essenciais 0,20 0,52 

0,38 0,30 0,32 Barreiras Físicas 0,22 1.3.1 Fragmentação urbana 1,00 0,00 

0,46 0,28 0,27 
Legislação para pessoas com 
necessidades especiais 

0,21 1.4.1 Ações para acessibilidade universal 1,00 1,00 

A
s
p

e
c
to

s
 

A
m

b
ie

n
ta

is
 

0
,1

1
3
 

0,29 0,28 0,43 Controle de impactos no meio 
ambiente 

0,52 2.1.1 Emissões de CO 0,25 0,00 

 2.1.2 Emissões de CO2 0,25 1,00 

2.1.3 População exposta ao ruído de tráfego 0,25 0,76 

2.1.4 Estudos de impacto ambiental 0,25 1,00 

0,26 0,32 0,42 Recursos naturais 0,48 2.2.1 Consumo de combustível 0,50 0,83 

 
2.2.2 

Uso de energia limpa e combustíveis 
alternativos 

0,50 0,00 

A
s
p

e
to

s
 

S
o

c
ia

is
 

0
,1

0
8
 

0,40 0,31 0,29 Apoio ao cidadão 0,21 3.1.1 Informação disponível ao cidadão 1,00 0,75 

0,45 0,30 0,25 Inclusão social 0,20 3.2.1 Equidade vertical (renda) 1,00 0,58 

0,39 0,30 0,31 Educação e cidadania 0,19 3.3.1 
Educação para o desenvolvimento 
sustentável 

1,00 1,00 

0,41 0,27 0,32 Participação popular 0,19 3.4.1 Participação na tomada de decisão 1,00 1,00 

0,35 0,30 0,35 Qualidade de vida 0,21 3.5.1 Qualidade de vida 1,00 1,00 

A
s
p

e
c
to

s
 P

o
lí
ti
c
o

s
 

0
,1

1
3
 

0,33 0,34 0,32 Integração de ações políticas 0,34 4.1.1 Integração entre níveis de governo 0,50 0,75 

0,33 0,40 0,27 Captação e gerenciamento de 
recursos 

0,33 4.1.2 Parcerias público-privadas 0,50 0,50 

 4.2.1 Captação de recurso 0,25 0,56 

4.2.2 
Investimentos em sistemas de 
transporte 

0,25 0,75 

4.2.3 
Distribuição de recursos (coletivo x 
privado) 

0,25 1,00 

4.2.4 
Distribuição de recursos (motorizados 
x não motorizados) 

0,25 0,25 

0,34 0,33 0,32 Política de mobilidade urbana 0,34 4.3.1 Política de mobilidade urbana 1,00 1,00 

In
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra
 

0
,1

2
 

0,33 0,40 0,27 Provisão e manutenção de 
infraestrutura de transportes 

0,46 5.1.1 Densidade e conectividade de ciclovias 0,25 1,00 

 5.1.2 Vias pavimentadas 0,25 0,96 

5.1.3 Despesas com manutenção da 
infraestrutura 

0,25 0,50 

5.1.4 Sinalização viária 0,25 0,60 

0,33 0,35 0,33 
Distribuição da infraestrutura 
de transportes 

0,54 5.2.1 Vias para transporte coletivo 1,00 0,66 

M
o

d
o

s
 N

ã
o

 M
o

to
ri

za
d

o
s
 

0
,1

1
 

0,32 0,29 0,39 Transporte cicloviário 0,31 6.1.1 Extensão e conectividade de ciclovias 0,33 0,25 

 6.1.2 Frotas de bicicleta 0,33 0,05 

6.1.3 Estacionamento de bicicletas 0,33 0,45 

0,33 0,28 0,39 Deslocamentos a pé 0,34 6.2.1 Vias para pedestres 0,50 0,25 

 6.2.2 Vias com calçada 0,50 0,94 

0,28 0,32 0,40 Redução de viagens 0,35 6.3.1 Distância de viagem 0,00 VAZIO 

 6.3.2 Tempo de viagem 0,00 VAZIO 

6.3.3 Número de viagens 0,50 0,85 

6.3.4 
Ações para redução do tráfego 
motorizado 

0,50 0,50 

P
la

n
e
ja

m
e
n

to
 I
n

te
g

ra
d

o
 

0
,1

0
8
 

0,31 0,37 0,32 Capacitação de gestores 0,12 7.1.1 Nível de formação de técnicos e 
gestores 

0,50 0,74 

 7.1.2 Capacitação de técnicos e gestores 0,50 1,00 

0,35 0,30 0,35 Áreas centrais e de interesse 0,11 7.2.1 Vitalidade do centro 1,00 0,54 

0,31 0,34 0,35 Integração regional 0,12 7.3.1 Consórcios intermunicipais 1,00 1,00 

0,38 0,32 0,31 Transparência do processo de 
planejamento 

0,12 7.4.1 Transparência e responsabilidade 
1,00 1,00 

0,31 0,32 0,38 Planejamento e controle do 
uso e ocupação do solo 

0,14 7.5.1 Vazios urbanos 0,20 0,92 

 7.5.2 Crescimento urbano 0,20 0,30 

7.5.3 Densidade populacional 0,20 0,00 

7.5.4 Índice de uso misto 0,20 1,00 

7.5.5 Ocupações irregulares 0,20 0,90 

0,32 0,35 0,33 Planejamento e controle do 
uso e ocupação do solo 

0,14 7.6.1 Planejamento urbano, ambiental e de 
transporte integrado 

0,50 0,66 

 7.6.2 Efetivação e continuidade das ações 0,50 1,00 

0,31 0,39 0,30 Planejamento da infraestrutura 
urbana e equipamentos 
urbanos 

0,13 7.7.1 Parques e áreas verdes 0,33 1,00 

 7.7.2 Equipamentos urbanos (escolas) 0,33 0,54 

7.7.3 Equipamentos urbanos (postos de 
saúde) 

0,33 0,02 

0,31 0,35 0,35 Plano diretor e legislação 
urbanística 

0,12 7.8.1 Plano diretor 0,33 1,00 

 7.8.2 Legislação urbanística 0,33 1,00 

7.8.3 Cumprimento da legislação urbanística 0,33 1,00 
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Tabela 9: Desempenho dos Indicadores no Cálculo do IMUS para a cidade de Goiânia. 
(Continuação). 

DOMÍNIOS PESO 
TEMAS 

TEMAS PESO ID INDICADORES PESO SCORE 
S E A 

T
rá

fe
g

o
 e

 C
ir

c
u

la
ç
ã
o

 U
rb

a
n

a
 

0
,1

0
7
 

0,37 0,38 0,26 Acidentes de trânsito 0,21 8.1.1 Acidentes de trânsito 0,50 0,94 

 8.1.2 Acidentes com pedestres e ciclista 0,50 0,92 

8.1.3 Prevenção de acidentes 0,01 0,00 

0,39 0,31 0,30 Educação para o trânsito 0,19 8.2.1 Educação para o trânsito 1,00 0,42 

0,29 0,35 0,36 Fluidez e circulação 0,19 8.3.1 Congestionamento 0,50 1,00 

 8.3.2 Velocidade média do tráfego 0,50 1,00 

0,34 0,33 0,33 Operação e fiscalização de 
trânsito 

0,20 8.4.1 Violação das leis de trânsito 1,00 1,00 

0,32 0,31 0,36 Transporte individual 0,21 8.5.1 Índice de motorização 0,50 0,00 

 8.5.2 Taxa de ocupação de veículos 0,50 0,13 

S
is

te
m

a
s
 d

e
 T

ra
n

s
p

o
rt

e
 U

rb
a
n

o
 

0
,1

1
2
 

0,35 0,33 0,32 Disponibilidade e qualidade do 
transporte público 

0,23 9.1.1 Extensão da rede transporte público 0,13 0,06 

 9.1.2 Frequência de atendimento do 
transporte público 

0,13 0,61 

9.1.3 Pontualidade 0,13 0,85 

9.1.4 Velocidade média do transporte 
público 

0,13 0,29 

9.1.5 Idade média da frota de transporte 
público 

0,13 1,00 

9.1.6 Índice de passageiros por quilômetro 0,13 0,03 

9.1.7 Passageiros transportados 
anualmente 

0,13 0,75 

9.1.8 Satisfação do usuário com o serviço 
de transporte público 

0,13 0,27 

0,31 0,34 0,34 Diversificação modal 0,18 9.2.1 Diversidade de modos de transporte 0,33 0,50 

 9.2.2 Transporte coletivo x transporte 
individual 

0,33 0,00 

9.2.3 Modos não motorizados x modos 
motorizados 

0,33 0,00 

0,34 0,35 0,31 Regulação e fiscalização do 
transporte público 

0,18 9.3.1 Contratos e licitações 0,50 1,00 

 9.3.2 Transporte clandestino 0,50 1,00 

0,37 0,33 0,30 Integração do transporte 
público 

0,22 9.4.1 Terminais intermodais 0,50 0,00 

 9.4.2 Integração do transporte público 0,50 1,00 

0,38 0,37 0,35 Política tarifária 0,19 9.5.1 Descontos e gratuidades 0,33 0,67 

 9.5.2 Tarifas de transporte 0,33 0,00 

9.5.3 Subsídios públicos 0,33 0,50 

Fonte: Adaptado de Costa (2008) 

 

4.4.1 O Índice de Mobilidade Urbana Sustentável em Goiânia 

 

Na obtenção do índice, 02 (dois) indicadores do total de 87 não foram 

calculados ou não foram avaliados. Portanto os 85 indicadores foram efetivados e 

obtidos conforme a estrutura proposta do IMUS sendo que destes, como dito 

anteriormente, alguns foram adaptados ou readequados para a cidade. O resultado 

dos cálculos do IMUS Global e setorial é mostrado na tabela 10. 

 

Tabela10: Resultado do IMUS global e setorial 

DIMENSÃO DO IMUS VALOR NORMALIZADO 

IMUS Global 0,658 

IMUS Social 0,224 

IMUS Econômica 0,218 

IMUS Ambiental 0,216 

Fonte: Adaptado de Costa (2008). 
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Como o índice global varia de 0 a 1 em teoria o valor acima da média 0,5 

significa um resultado favorável. Com os indicadores e o índice calculado, o valor do 

IMUS global encontrado para a cidade foi de 0,658, isto é, em torno de 66%, um 

valor positivo e acima do valor intermediário da escala. Os valores do IMUS nas 

dimensões Social, Econômico e Ambiental resultaram em 0,224, 0,218 e 0,216, 

respectivamente. Desta maneira há a comprovação de que em Goiânia existem 

vários aspectos da mobilidade que seguem os princípios da sustentabilidade, outros 

porém necessitam ser melhorados.  

Observando as dimensões integrantes do IMUS, tem-se que na dimensão 

social há uma predominância sobre as demais, isto é, sobre a dimensão econômica 

e a ambiental. Nota-se que na dimensão ambiental, mesmo Goiânia tendo um total 

em áreas verdes consideráveis com 32,61 m²/habitante, superior a 25 m2 por 

habitante que é o valor sugerido pelo IMUS para atingir o máximo de 1,00, teve 

pontuação menor que as outras dimensões. Isto sendo computadas somente as 

áreas de proteção permanente, sem contar as árvores, praças e ilhas do sistema 

viário. Comprova desta maneira, que há vários aspectos ambientais que necessitam 

ser aprimorados além da área verde da cidade.  

Em relação aos scores obtidos, conforme mostrado na Tabela 9, observa-se 

que de uma maneira geral 70,59% estão da linha intermediária para cima e 29,41% 

com baixa pontuação. Isto demonstra que tanto os indicadores positivos como os 

negativos, ou seja, os de scores com valores superiores a 0,50 quanto os com 

valores inferiores a 0,49 respectivamente, podem ser utilizados como referência nos 

planos de governo. Desta forma se constituir em elementos para a proposição de 

políticas públicas e estratégias governamentais, indicando a necessidade de se ter 

uma priorização maior de ações em busca da mobilidade sustentável.  

Em relação aos indicadores com valores positivos, estes poderão ser 

monitorados para que não percam suas boas características como também possam 

receber incentivos para seu contínuo aperfeiçoamento e interação com os demais. 

Quanto aos indicadores com valores negativos, estes deverão ser objeto de medidas 

pautadas nas políticas públicas como correção, adequação, ajustamento e melhoria 

como, por exemplo, dos espaços públicos já construídos. Quanto aos que ainda 

estão por construir deverão ser edificados e fiscalizados conforme leis e normas 

favoráveis ao desenvolvimento da mobilidade sustentável. 
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4.4.2 Desempenho do IMUS em Goiânia 

 

Neste item avalia-se o desempenho individual de cada um dos domínios e 

também de cada um dos indicadores. 

 

4.4.2.1 Desempenho dos domínios 

 

Analisando individualmente o resultado obtido em cada domínio particular do 

IMUS da cidade, como mostrado na figura 27, pode-se ter uma avaliação separada e 

preliminar visando observar quais domínios obtiveram maior ou menor valor e assim 

propor interferências conforme a necessidade. O cálculo individualizado de cada 

domínio é feito considerando os demais domínios com seus indicadores como não 

calculados, ou seja, o resultado obtido para os demais domínios como não 

existentes. O resultado obtido para o IMUS Global desta maneira corresponde 

somente aos grupos de domínios isolados, e assim há uma comparação entre cada 

área distinta em relação às demais.   

 

 
Figura 27: Desempenho dos domínios.  

 

A análise do desempenho dos nove Domínios componentes do IMUS (Figura 

27) demonstra que somente um (01) deles – “Modos Não Motorizados” – não obteve 

nenhum indicador com valor máximo. Ele foi o de menor desempenho entre todos, 

com um valor inferior à média de 0,5, isto é, um IMUS Global médio de 0,470. Este 
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valor evidencia as condições verificadas na cidade, de insuficiência de investimentos 

em opções modais sustentáveis para o deslocamento diário. Os Domínios que 

apresentaram resultados mais satisfatórios foram os “Aspectos Sociais”, com IMUS 

Global médio de 0,866 (0,87), “Planejamento Integrado” com IMUS Global médio de 

0,757 (0,76) e de “Infraestrutura” com IMUS Global médio de 0,744 (0,74). Em 

seguida, em ordem decrescente os de “Aspectos Políticos”, de “Acessibilidade”, de 

“Tráfego e Circulação Urbana” e de “Aspectos Ambientais”, sendo o penúltimo o de 

“Sistema e Transporte Urbano” que junto ao de “Modos não Motorizados” obtiveram 

os piores resultados, ambos inferiores ao valor médio, ou seja, inferiores a 0,50. 

 

4.4.2.2 Desempenho dos indicadores 

 

Em relação aos escores obtidos conforme mostrado na Tabela 11, observa-se 

que do total dos indicadores calculados 27 (31,76%) obtiveram escore máximo, igual 

a 1,00 e 10 (11,76%) obtiveram escore zero. No intervalo entre estes dois extremos 

há valores intermediários, tendo sido considerados positivos 15 indicadores 

(17,65%) sugeridos como bons e 18 indicadores (21,18%) como regulares. Também 

considerados como negativos 09 indicadores (10,59%) sugeridos como ruins e 06 

indicadores (7,06%) como péssimos.  

 

Tabela 11: Classificação do desempenho dos indicadores de Goiânia 

RESULTADO GERAL DE GOIÂNIA 

Ótimo  

(1,00) = x % 

Bom  

(0,75 a 0,99) 
= x % 

Regular 

(0,50 a 0,74) 
= x % 

Ruim  

(0,25 a 0,49) 
= x % 

Péssimo 

(0,01 a 0,24) 
= x % 

Nulo 

(0,00) 
Total Geral 

27 = 31,76% 15 = 65% 18 = 21,18% 09 = 10,59% 06 = 7,06% 10 = 11,76% 85 = 100% 

 

Outro agrupamento mostra 42 indicadores (49,41%) com escores de 0,75 e 

acima, que foram considerados entre bons e ótimos, 18 indicadores (21,18%) com 

valores menores que 0,75, porém maiores que o valor médio de 0,5, considerados 

como regulares. Dos indicadores com escores abaixo do valor médio, 09 (10,59%) 

foram considerados ruins e 16 (18,82%), tiveram desempenhos considerados entre 

péssimos e nulos. Resumindo têm-se como positivos os scores com valores iguais 

ou superiores a 0,50, resultando em 60 indicadores (70,59%), ou seja, indicadores 

com resultados entre médios, bons e excelentes. 25 indicadores (29,41%) tiveram 

resultados inferiores a 0,50 e foram considerados negativos.  
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O resultado do desempenho dos indicadores está exposto na Figura 28 e os 

cálculos gerais na Tabela 9. Os valores para as dimensões e pesos na Tabela 9 são 

fixos e não variam de uma cidade para outra. O escore normalizado é que 

dependendo dos dados encontrados se diferem em cada cidade, uma vez que, 

conforme o valor do escore absoluto do indicador, a normalização do mesmo muda. 

Assim, quanto mais o valor do escore normalizado se aproxima do escore máximo 

1,00, maior será a contribuição do indicador no valor do IMUS. Esta variação está 

demonstrada com as cores apresentadas. 

A cor verde escura identifica os indicadores ótimos com escore normalizado 

1,00. 

A cor verde clara identifica os indicadores bons com escore normalizado entre 

0,75 e 0,99. 

A cor azul identifica os indicadores intermediários positivos regulares, com 

escores entre 0,50 e 0,74. 

A cor amarela identifica os indicadores intermediários mais baixos ou ruins, 

com escores entre 0,25 e 0,49. 

A cor vermelha identifica os indicadores com resultados péssimos, ou com 

escore entre 0,01 e 0,24. 

O score VAZIO refere-se aos indicadores não calculados. 

O score com indicadores de valor 0,00 ou ZERO indica a falta de barras na 

figura 28 e que representa os indicadores com resultados excessivamente críticos. 
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Figura 28: Desempenho dos indicadores no cálculo do IMUS. 
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4.4.2.3 Indicadores de alto desempenho 
 

Os indicadores com alto desempenho são os que obtiveram score 1,00, 

corresponde ao total de 27 (31,76%) e, portanto são os que necessitam atuação  e 

investimento somente para preservar suas boas características, assim como garantir a 

interação com os demais para uma melhoria Global. 

Os indicadores que têm valores de scores normalizados entre 0,75 e 0,99, são 

15, e correspondem a 17,65% e não são excelentes, porém são bons, e mostra que 

também necessitam preservar suas características positivas, além de intervenções 

para atingir excelentes ou melhores resultados. 

Já os indicadores que têm valores com scores normalizados entre 0,50 e 0,74 

são em número de 18 e correspondem a 21,18% do total calculado necessitando de 

maior atenção, uns com intervenções mais profundas e outros com média intensidade. 

Pode-se exemplificar aqui, o Indicador “Acessibilidade aos Espaços Abertos” com o 

score de 0,71 do tema e também domínio “Acessibilidade”. Apesar do domínio, 

mesmo apresentando resultados superiores a 0,50 necessita de intervenções, 

investimentos e ações com mais rigor devido ao fato de ter entre seus indicadores 

alguns com valores bem baixos, além de um (01) nulo. Devem ser realizadas 

intervenções observando mais detalhadamente as especificidades de cada indicador 

para a melhoria da mobilidade da cidade, mesmo que determinados indicadores não 

apresentem desempenhos tão baixos.  

O IMUS de Goiânia classifica-se em um índice positivo médio, e tem-se entre 

os domínios com valores mais altos o Domínio Aspectos Sociais e em ordem 

decrescente o de Planejamento Integrado, após o de Infraestrutura e posterior 

Aspectos Políticos e Acessibilidade. O grupo de indicadores citados com alto 

desempenho reflete o bom desempenho dos respectivos domínios, exemplificando 

novamente, no domínio Acessibilidade um domínio expressivo com IMUS Global 

médio de 0,62 há indicadores com escores excelentes, assim como outros entre ruins 

e péssimos. Portanto, pode-se notar que, com os resultados existentes a 

Acessibilidade é um domínio de valor também médio, porém contém dentro dele 

alguns indicadores de baixo desempenho que necessitam muito de intervenções 

compatíveis com a importância do mesmo para melhorar a mobilidade e 

acessibilidade das pessoas na cidade.  

Os 27 indicadores dentre os 85 que obtiveram o score máximo (1,00) são os 

itens: 1.1.2 - Transporte público para pessoas com necessidades especiais, 1.2.3 - 

Vagas de estacionamento para pessoas com necessidades especiais, 1.4.1 - Ações 

para acessibilidade universal, 2.1.2 - Emissões de CO 2, 2.1.4 - Estudos de impacto 
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ambiental, 3.3.1 - Educação para o desenvolvimento sustentável, 3.4.1 - Participação 

na tomada de decisão, 3.5.1 - Qualidade de vida, 4.2.3 - Distribuição dos recursos 

(coletivo x privado), 4.3.1 - Política de mobilidade urbana, 5.1.1 - Densidade e 

conectividade da rede viária, 7.1.2 - Capacitação de técnicos e gestores, 7.3.1 - 

Consórcios intermunicipais, 7.4.1 - Transparência e responsabilidade, 7.5.4 - Índice de 

uso misto, 7.6.2 - Efetividade e continuidade das ações, 7.7.1 - Parques e áreas 

verdes, 7.8.1 - Plano diretor, 7.8.2 - Legislação urbanística, 7.8.3 - Cumprimento da 

legislação urbanística, 8.3.1 - Congestionamento, 8.3.2 - Velocidade média do tráfego, 

8.4.1 - Violação das leis de trânsito, 9.1.5 - Idade média da frota de transporte público, 

9.3.1 – Contratos e licitações, 9.3.2 – Transporte clandestino e 9.4.2 – Integração do 

transporte público.  

Os domínios aqui listados possuem scores médios acima de 0,60. Existem 

também os indicadores com valores médios e os de baixo desempenho. 
 

4.4.2.4 Indicadores de baixo desempenho 
 

Os indicadores com baixo desempenho foram aqui classificados em ruins, 

péssimos e nulos como mostrado na Tabela 11.  

Os Indicadores de baixo desempenho são os que têm maiores deficiências e 

necessitam muito de intervenções e ações mais diretas, assim como políticas mais 

austeras para a melhoria da mobilidade urbana. Pode-se exemplificar aqui, os 

Indicadores “Travessias adaptadas para pessoas com necessidades especiais” com 

score de 0,10 e “Acessibilidade a edifícios públicos” com score de 0,37 ambos do 

domínio “Acessibilidade”. Por ter valores muito baixos estes aspectos necessitam de 

políticas e ações intervencionistas profundas e certamente mais urgentes para 

minimizar os problemas relacionados à acessibilidade das pessoas na cidade. 

Os indicadores com score ínfimo ou zero são: “Fragmentação urbana” do 

domínio “Acessibilidade”; “Emissões de CO” e “Uso de energia limpa e combustíveis 

alternativos” ambos do domínio “Aspectos Ambientais”; “Densidade populacional 

urbana” do domínio “Planejamento Integrado”; “Índice de Motorização” do domínio 

“Tráfego e Circulação Urbana”; “Transporte coletivo x transporte individual”, “Modos 

não motorizados x modos motorizados”, “Terminais intermodais” e “Tarifas de 

transporte”; estes últimos do domínio “Sistemas de Transporte Urbano”. Portanto, 

muito se tem a fazer para que a cidade obtenha um índice maior e mais condizente 

com a qualidade de vida pela qual Goiânia é conhecida, e consequentemente uma 

mobilidade com nível satisfatório. 
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Entre todos os domínios o de “Modos não Motorizados" foi o que obteve o pior 

desempenho, ou seja, abaixo de 0,50 especificamente um IMUS global médio de 0,47. 

Neste domínio não há nenhum indicador com valor máximo (1,00) nem com valor 

mínimo (0,00), porém há vários indicadores com valores bem baixos, além dos dois 

indicadores que não foram calculados também se encontrarem neste domínio como 

pode ser observado na tabela 9. A constatação de ser o de menor valor calculado com 

certeza se deve ao fato de não haver políticas consistentes para os modos a pé e 

bicicleta em Goiânia.  
 

4.4.3 Indicadores ordenados por pesos acumulados 
 

Na avaliação do desempenho do IMUS o resultado dos indicadores não é o 

único a ser considerado. É importante também considerar o peso acumulado que 

distingue cada um dos indicadores. Ele representa o produto do peso do domínio, do 

tema e do indicador. Os indicadores com maior peso acumulado são os que causam 

maiores impactos ou maiores conflitos na variação do resultado final do IMUS. 

Um exemplo pode ser verificado no cálculo do peso acumulado do indicador 

“7.5.4 -  Índice de Uso Misto” integrante do Tema “Planejamento e controle do uso e 

ocupação do solo” e por sua vez do Domínio “Planejamento integrado: 
 

PesoAcumulado = PesoDomínio x PesoTema x PesoINdicador 

PesoDomínio = 0,108. 

PesoTema = 0,140. 

PesoIndicador = 0,200. 

 

Multiplicando-se os pesos tem-se:  

PesoAcumulado = 0,108 x 0,140 x 0,200. 

PesoAcumulado = 0,003024. 

O cálculo de todos os pesos acumulados permite fazer a ordenação dos 

indicadores, em escala decrescente de relevância. Esta ordenação pode ser de 

grande utilidade no estabelecimento de prioridades para elaboração de políticas 

públicas de mobilidade urbana sustentável. A Tabela 12 apresenta o resultado do 

cálculo de pesos acumulados classificados em escala decrescente para todos os 

85 indicadores calculados para o IMUS de Goiânia, além dos 02 não avaliados. 

Tendo em vista a descrição de cada indicador, esta lista estabelece prioridades 

de intervenções para a melhoria da mobilidade e qualidade de vida na cidade 

como: ampliar a rede de vias exclusivas ou preferenciais para transporte coletivo 
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por ônibus; elaborar o Plano de Mobilidade para a cidade; estabelecer políticas 

de disciplinamento do uso do automóvel individual; criar programas de incentivo à 

utilização de combustíveis menos poluentes ou fontes de energia alternativa nos 

veículos da frota municipal de transporte público e semi-público e reduzir as 

barreiras físicas para as pessoas com mobilidade reduzida. 
 

Tabela 12: Tabelas com pesos acumulados. 

DOMÍNIO ID INDICADOR PESO 

Infra-estrutura 5.2.1 Vias para transporte coletivo. 0,0644 

Aspectos políticos 4.3.1 Política de mobilidade urbana. 0,0380 

Aspectos ambientais 
2.2.1 Consumo de combustível. 0,0269 

2.2.2 Uso de energia limpa e combustíveis alternativos. 0,0269 

Acessibilidade 1.3.1 Fragmentação urbana. 0,0237 

Aspectos sociais 3.5.1 Qualidade de vida. 0,0232 

Acessibilidade 1.4.1 Ações para acessibilidade universal. 0,0227 

Aspectos sociais 
3.1.1 Informação disponível ao cidadão. 0,0224 

3.2.1 Equidade vertical (renda). 0,0220 

Tráfego e circulação urbana 8.4.1 Violação das leis de trânsito. 0,0215 

Aspectos sociais 
3.4.1 Participação na tomada de decisão. 0,0207 

3.3.1 Educação para o desenvolvimento sustentável. 0,0203 

Tráfego e circulação urbana 8.2.1 Educação para o trânsito. 0,0198 

Modos Não-motorizados 
6.3.3 Número de viagens. 0,0193 

6.3.4 Ações para redução do tráfego motorizado. 0,0193 

Aspectos políticos 
4.1.1 Integração entre níveis de governo. 0,0190 

4.1.2 Parcerias público/privadas. 0,0190 

Modos Não-motorizados 
6.2.1 Vias para pedestres. 0,0190 

6.2.2 Vias com calçadas. 0,0190 

Aspectos ambientais 

2.1.1 Emissões de CO. 0,0148 

2.1.2 Emissões de CO2. 0,0148 

2.1.3 População exposta ao ruído de tráfego. 0,0148 

2.1.4 Estudos de Impacto Ambiental. 0,0148 

Infra-estrutura 

5.1.1 Densidade e conectividade da rede viária. 0,0140 

5.1.2 Vias pavimentadas. 0,0140 

5.1.3 Despesas com manutenção da infra-estrutura de transportes. 0,0140 

5.1.4 Sinalização viária. 0,0140 

Planejamento integrado 

7.3.1 Consórcios intermunicipais. 0,0129 

7.4.1 Transparência e responsabilidade. 0,0129 

7.2.1 Vitalidade do centro. 0,0121 

Sistemas de Transporte Urbano 
9.3.2 Transporte clandestino. 0,0120 

9.4.1 Terminais intermodais. 0,0120 

Tráfego e circulação urbana 
8.5.1 Índice de motorização. 0,0114 

8.5.2 Taxa de ocupação dos veículos. 0,0114 

Modos Não-motorizados 

6.1.1 Extensão e conectividade de ciclovias. 0,0113 

6.1.2 Frota de bicicletas. 0,0113 

6.1.3 Estacionamento para bicicletas. 0,0113 

Acessibilidade 

1.1.1 Acessibilidade ao transporte público. 0,0104 

1.1.2 Transporte público para pessoas com necessidades especiais. 0,0104 

1.1.3 Despesas com transporte. 0,0104 

Tráfego e circulação urbana 
8.3.1 Congestionamento. 0,0103 

8.3.2 Velocidade média de tráfego. 0,0103 

Sistemas de Transporte Urbano 
9.2.3 Modos não-motorizados x modos motorizados. 0,0099 

9.3.1 Contratos e licitações. 0,0099 
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Tabela 12: Tabelas com pesos acumulados (Continuação). 

DOMÍNIO ID INDICADOR PESO 

Aspectos políticos 

4.2.1 Captação de recursos. 0,0091 

4.2.2 Investimentos em sistemas de transportes. 0,0091 

4.2.3 Distribuição dos recursos (público x privado). 0,0091 

4.2.4 Distribuição dos recursos motorizados x não-motorizados). 0,0091 

Tráfego e circulação urbana 

8.1.1 Acidentes de trânsito. 0,0075 

8.1.2 Acidentes com pedestres e ciclistas. 0,0075 

8.1.3 Prevenção de acidentes. 0,0075 

Planejamento integrado 
7.6.1 Planejamento urbano, ambiental e de transporte integrado. 0,0074 

7.6.2 Efetivação e continuidade das ações. 0,0074 

Sistemas de Transporte Urbano 

9.4.2 Integração do transporte público. 0,0072 

9.5.1 Descontos e gratuidades. 0,0072 

9.5.2 Tarifas de transportes. 0,0072 

9.5.3 Subsídios públicos. 0,0072 

9.1.8 Satisfação do usuário com o serviço de transporte público. 0,0068 

9.2.1 Diversidade de modos de transporte. 0,0068 

9.2.2 Transporte coletivo x transporte individual. 0,0068 

Planejamento integrado 
7.1.1 Nível de formação de técnicos e gestores. 0,0067 

7.1.2 Capacitação de técnicos e gestores. 0,0067 

Acessibilidade 

1.2.1 Travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais. 0,0060 

1.2.2 Acessibilidade a espaços abertos. 0,0060 

1.2.3 
Vagas de estacionamento para pessoas com necessidades 
especiais. 

0,0060 

1.2.4 Acessibilidade a edifícios públicos. 0,0060 

1.2.5 Acessibilidade aos serviços essenciais. 0,0060 

Planejamento integrado 

7.7.1 Parques e áreas verdes. 0,0047 

7.7.2 Equipamentos urbanos (escolas). 0,0047 

7.7.3 Equipamentos urbanos (postos de saúde). 0,0047 

7.8.1 Plano Diretor. 0,0044 

7.8.2 Legislação urbanística. 0,0044 

7.8.3 Cumprimento da legislação urbanística. 0,0044 

Sistemas de Transporte Urbano 

9.1.1 Extensão da rede de transporte público. 0,0033 

9.1.2 Frequência de atendimento do transporte público. 0,0033 

9.1.3 Pontualidade. 0,0033 

9.1.4 Velocidade média do transporte público. 0,0033 

9.1.5 Idade média da frota de transporte público. 0,0033 

9.1.6 Índice de passageiros por quilômetro. 0,0033 

9.1.7 Passageiros transportados anualmente. 0,0033 

Planejamento integrado 

7.5.1 Vazios urbanos. 0,0030 

7.5.2 Crescimento urbano. 0,0030 

7.5.3 Densidade populacional urbana. 0,0030 

7.5.4 Índice de uso misto. 0,0030 

7.5.5 Ocupações irregulares. 0,0030 

Modos Não-motorizados 
6.3.1 Distância de viagem, 0,0000 

6.3.2 Tempo de viagem. 0,0000 

 

Com a ordenação dos pesos acumulados as diferenças notadas nas últimas 

casas decimais entre o peso acumulado calculado manualmente e o que consta na 

Tabela 12 acima são devidas a arredondamentos.  
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4.4.4 O IMUS como ferramenta de comparação de scores 

 

Mesmo não sendo realizado o cálculo de todos os indicadores é possível 

simular a obtenção de valores utilizando dados como se estes indicadores que não 

foram calculados sejam avaliados com valores apresentados como intermediários 

máximos e mínimos, como indicado na tabela 13. 

 

Tabela 13: Simulações para indicadores não calculados 

DIMENSÃO DO 
IMUS 

VALOR 
NORMALIZADO* 

SCORES 
ESTIMADOS** 

SCORES 
MÁXIMOS 1*** 

SCORES 
MÍNIMOS 2**** 

IMUS Global 0,658 0,655 0,664 0,647 
IMUS Social 0,224 0,223 0,225 0,220 
IMUS Econômica 0,218 0,217 0,220 0,215 
IMUS Ambiental 0,216 0,215 0,219 0,212 

Fonte: Adaptado de Costa (2008) 
 

*Obtido pelo calculo dos 85 indicadores disponíveis. 
**Obtido pelo calculo dos 85 indicadores disponíveis e dos 2 indicadores (não disponíveis) com 
valores estimados intermediários. 
***Obtido pelo calculo dos 85 indicadores disponíveis e dos 2 indicadores (não disponíveis) com 
valores máximos (iguais a 1,00). 
**** Obtido pelo calculo dos 85 indicadores disponíveis e dos 2 indicadores (não disponíveis) com 
valores mínimos (iguais a 0,00). 

 

Nas simulações dos indicadores não calculados mostra várias ocorrências 

onde foram considerados como se os indicadores indisponíveis tivessem três 

situações de valores diferentes do real. Assim pode-se observar que a variação dos 

resultados e das condições de mobilidade tanto do Global como nas dimensões 

Social, Econômica e Ambiental do IMUS não é muito grande quando considerados 

com valores médios, máximo e mínimo os indicadores não avaliados em relação ao 

calculado. A simulação analisa as várias situações e permite ajudar na identificação 

das dimensões e pontos mais deficitários para poder mais diretamente propor quais 

interferências e indicar a direção e atuação para o melhor desempenho de seus 

indicadores, e em sequência das ações na cidade. 

 

4.4.5 Comparação do IMUS entre cidades com o cálculo efetivado 

 

O IMUS já foi calculado em várias cidades brasileiras para se medir as 

condições de mobilidade em cada uma e também para validar e contribuir para o 

aperfeiçoamento do índice. Na Tabela 14 são mostrados os resultados obtidos em 

algumas cidades.   
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Tabela 14: Resultados do IMUS global e setorial em várias cidades e Goiânia 

DIMENSÃO DO IMUS 
VALORES NORMALIZADO 

Curitiba Uberlândia Goiânia São Carlos Anápolis Itajubá 

IMUS Global 0,754 0,717 0,658 0,568 0,419 0,49 

IMUS Social 0,255 0,243 0,224 0,192 0,142 0,1363 

IMUS Econômica 0,250 0,236 0,218 0,191 0,141 0,1372 

IMUS Ambiental 0,249 0,238 0,216 0,186 0,136 0,1335 

Fonte: Adaptado de Costa (2008) 

 

Para avaliar e diagnosticar suas condições de mobilidade as cidades de 

Curitiba, PR, Uberlândia, MG, Anápolis, GO e Itajubá, MG utilizaram, com sucesso, o 

Índice de Mobilidade Urbana Sustentável – IMUS, desenvolvido por Costa (2008), 

conforme descrito, respectivamente, em Miranda (2010), Assunção (2012), Morais 

(2012) e Felix et al. (2012).  

Quando o valor obtido de Goiânia é comparado com outras cidades onde o 

IMUS foi aplicado o valor também se mostra favorável, ficando próximo ao valor de 

Curitiba que possui tradição de planejamento urbano e de transportes. Em relação 

ao IMUS setorial, a dimensão social foi ligeiramente superior às outras dimensões 

(0,224), seguindo o mesmo padrão das cidades comparadas. A dimensão ambiental 

foi a de menor valor (0,216).  

Nota-se que nas cidades com os respectivos índices calculados a variação 

dos valores em cada uma das dimensões aconteceu de maneira diferenciada. Vê-se 

que na dimensão social em quase todas as cidades comparadas o valor foi superior 

tanto em relação à dimensão econômica como na ambiental, porém a variação ou 

diferença de valor entre as mesmas difere em amplitude de uma cidade para a outra. 

Deste modo na maioria, a dimensão econômica apresenta com valor superior à 

ambiental, com exceção da cidade de Uberlândia na qual esta última foi superior à 

econômica e em Itajubá onde a dimensão econômica obteve valor superior às 

demais dimensões. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões da aplicação do Índice de 

Mobilidade Urbana Sustentável – IMUS para a cidade de Goiânia, como também as 

principais propostas de políticas para a promoção da mobilidade sustentável a 

cidade, assim como recomendações para trabalhos futuros. 

 

1 – Conclusões da aplicação do IMUS 

 

A primeira etapa que antecedeu o cálculo do IMUS foi a avaliação da 

disponibilidade e qualidade dos dados para o cálculo dos 87 indicadores. Este 

processo contou com a ajuda e experiência de gestores e técnicos das instituições 

públicas que detêm funções relacionadas ao transporte e à mobilidade, especialmente 

as instituições municipais. Concluiu-se que era viável a aplicação do IMUS em 

Goiânia, pois a maioria dos dados (63,2%) poderia ser obtida no curto prazo com 

qualidade alta (CP-A). 

Após a verificação da qualidade e disponibilidade, passou-se então à coleta 

dos dados e o cálculo dos indicadores. Do total dos 87 indicadores do IMUS, 85 foram 

calculados em Goiânia, obtendo-se no cálculo do mesmo, o resultado igual a 0,658. O 

índice global varia de 0,00 a 1,0 e como o valor calculado é superior à média (0,5), 

teoricamente o resultado foi favorável. Ainda que distante de alcançar níveis de 

sustentabilidade inteiramente satisfatórios, (em torno de 1,0), o valor 0,658 sugere que 

a mobilidade em Goiânia caminha, mesmo que de maneira não tão expressiva, rumo 

aos princípios da sustentabilidade. Além das condições de mobilidade na cidade o 

cálculo permitiu uma avaliação comparativa com outras cidades onde o índice foi 

aplicado. 

Os valores obtidos do IMUS nas dimensões Social, Econômico e Ambiental 

resultaram em 0,224, 0,218 e 0,216, respectivamente. Ttêm-se que a dimensão social 

predomina sobre as demais. Em relação à dimensão ambiental, mesmo Goiânia tendo 

um total em áreas verdes consideráveis com 32,61 m²/habitante, superior a 25 m2 por 

habitante, que é o valor sugerido pelo IMUS para atingir o máximo de 1,00, teve 

pontuação menor que as outras dimensões. Isto sendo computadas somente as áreas 

de proteção permanente, sem contar as árvores, praças e ilhas do sistema viário. 
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Comprova desta maneira, que há vários aspectos ambientais que necessitam ser 

aprimorados além da área verde da cidade. Conclui-se desta maneira que em Goiânia 

existem vários aspectos da mobilidade que seguem os princípios da sustentabilidade, 

outros, porém necessitam ser melhorados.  

A análise do desempenho dos nove Domínios componentes do IMUS 

demonstra que somente um deles – “Modos Não Motorizados” – não obteve nenhum 

indicador com valor máximo. Ele foi o de menor desempenho entre todos, com um 

valor inferior à média de 0,5, isto é, um IMUS Global médio de 0,4861. Este valor 

evidencia as condições verificadas na cidade, de insuficiência de investimentos em 

opções modais sustentáveis para o deslocamento diário. Os Domínios que 

apresentaram resultados mais satisfatórios foram os “Aspectos Sociais”, com IMUS 

Global médio de 0,866 (0,87) e “Planejamento Integrado” com IMUS Global médio de 

0,76. Em seguida, em ordem decrescente o de “Infraestrutura”, o de “Aspectos 

Políticos”, o de “Acessibilidade”, o de “Tráfego e Circulação Urbana” e o de “Aspectos 

Ambientais”. 

Em relação ao desempenho dos indicadores, observa-se que dos 85 

indicadores calculados 27 (31,76%) obtiveram escore máximo, igual a 1,00 e 10 

(11,76%) obtiveram escore zero. No intervalo entre estes dois extremos há valores 

intermediários, tendo sido considerados positivos 15 indicadores (17,65%) sugeridos 

como bons e 18 indicadores (21,18%) como regulares. Também considerados como 

negativos 09 indicadores (10,59%) sugeridos como ruins e 10 indicadores (11,23%) 

como péssimos. De uma maneira geral 70,59% apresentaram valores superiores à 

média e 29,41% tem valores inferiores.  

Esses valores devem ser utilizados como referência para a proposição de 

políticas públicas e estratégias governamentais para promoção da mobilidade 

sustentável. Os indicadores com baixo desempenho indicam a necessidade de 

priorização de ações para o seu aperfeiçoamento e aqueles com escores superiores à 

média, devem ser monitorados para que não percam suas boas características como 

também possam receber incentivos para seu contínuo aperfeiçoamento e interação 

com os demais. Os indicadores com escore máximo, igual a 1,00, são os que 

necessitam atuação e investimento somente para preservar suas boas características, 

assim como garantir a interação com os demais para uma melhoria Global. 

Para a realização do cálculo de alguns indicadores foram feitas adaptações e 

considerações em relação ao método contido no Guia de Indicadores, como os itens: 
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1.1.1 – Acessibilidade ao transporte público; 1.2.1 – Travessias adaptadas para 

pessoas com necessidades especiais; 1.2.2 - Acessibilidade aos espaços abertos; 

Vagas de estacionamento para pessoas com necessidades especiais; 1.2.4 – 

Acessibilidade a edifícios públicos; 1.2.5 - Acessibilidade aos serviços essenciais; 

1.3.1 – Fragmentação urbana; 2.1.3 – População exposta ao ruído de tráfego; 3.5.1 – 

Qualidade de vida; 4.2.3 – Distribuição dos recursos (público x privado); 5.1.2 – Vias 

pavimentadas; 5.1.4 – Sinalização viária; 6.1.2 – Frotas de bicicleta; 6.2.1 – Vias para 

pedestre; 7.1.2 – Capacitação de técnicos e gestores; 7.2.1 – Vitalidade do centro; 

9.1.8 – Satisfação do usuário com o serviço de transporte público e 9.5.2 - Tarifas de 

Transporte. Estes itens ou indicadores estão explicados no Capítulo 4 (4.3). 

Uma das qualidades do IMUS a serem ressaltadas é a análise detalhada, 

indispensável ao cálculo dos vários indicadores do mesmo que solidifica o conceito de 

mobilidade urbana sustentável e expõe as diferenças entre o planejamento tradicional 

de transportes e o planejamento da mobilidade urbana sustentável. Face aos 

resultados obtidos, pode-se concluir que o IMUS é um instrumento satisfatório e 

consistente para a elaboração de diagnósticos concisos da mobilidade urbana. Possui 

também a vantagem de contribuir para a consolidação de uma nova forma de elaborar 

modelos de planejamento urbano, de transportes e da circulação, capazes ao mesmo 

tempo em garantir a mobilidade de pessoas e bens e promover a sustentabilidade 

ambiental. 

 

2 - Políticas para a mobilidade sustentável de Goiânia 

 

No que tange à inserção de políticas de mobilidade sustentável nos Planos 

Diretores de Desenvolvimento de Goiânia consta no PDIG 2000, que até 1950, 

Goiânia “cresceu e se desenvolveu de acordo com as previsões do plano original, 

graças principalmente ao rigoroso controle exercido pelas autoridades administrativas 

do Município e do Estado”. E que em seguida “experimentou cerca de 20 anos de 

crescimento excepcionalmente acelerado, que coincidiu com administrações 

desatentas quanto ao cumprimento das determinações do Plano Urbanístico”. 

Portanto, acredita-se que para gerir uma política “atenta” ou em conformidade 

ao Planejamento Urbano, deve ser estabelecido um conjunto de decisões sobre o que 

e como deve ser feito para que a cidade possa superar seus defeitos funcionais e se 

organizar para sustentar os encargos resultantes da evolução prevista, como: 
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promover, permitir ou proibir. Tanto nos estudos como na implantação contar com a 

colaboração de todos os órgãos da Municipalidade, buscando maior integração entre 

os mesmos, bem como órgãos das esferas estadual e federal de governo. Também 

envolver a população criando entre as pessoas maior consciência sobre os impactos 

negativos de algumas ações e modos de vida que prejudicam a sustentabilidade. Na 

integração agenciar sugestões e expectativas da comunidade, através de suas 

entidades representativas e legislativas, tanto nos processos de estudos como na 

execução.  

Assim, mesmo Goiânia contando com um conjunto de leis de certa forma 

atualizadas, é necessário que sejam realmente aplicadas e quando revistas, que o 

façam com imparcialidade para o benefício da população e não para classes 

empresariais ou dominantes. Imperativo também formular o Plano de Mobilidade 

Urbana visando melhorias para a cidade, assim como atender à lei e na sequência ter 

acessos maiores a investimentos imprescindíveis à melhoria da Mobilidade Urbana. 

Também rever e incentivar adaptações da estrutura urbana objetivando estimular as 

viagens por modos sustentáveis, como a seleção e implantação de ações e políticas 

com a mesma finalidade.  

Assim sendo, percebe-se que Goiânia, mesmo tendo uma história com seu 

desenvolvimento ao longo do tempo, desde a época do projeto e implantação através 

de Planos Diretores de qualidade é indispensável que haja gestão integrada e 

continuada. Para tanto é importante investir inicialmente em relação à capacitação de 

seus gestores, assim como também promover e incentivar a integração entre os 

diversos setores e Secretarias da Prefeitura potencializando uma gestão mais 

centrada e consistente. 

Em direção à Mobilidade Urbana Sustentável e a política urbana que engloba 

os transportes e uso do solo é imperativo inverter a ordem do diálogo entre a cidade e 

os planos. Deixar de ir quase sempre atrás dos acontecimentos urbanos, das 

soluções para os problemas tópicos onde o poder público adota ações em maior 

escala para solucionar os problemas à medida que vão surgindo, mas antevendo e 

buscando soluções que envolvem menores investimentos.  

As estratégias do desenvolvimento urbano de Goiânia e do seu ordenamento 

territorial contida em seu Plano Diretor atual (2007) direcionam a soluções urbanas de 

melhoria da mobilidade, objetivando a construção de um modelo espacial com a 

finalidade de promover a sustentabilidade sócio-ambiental e econômica reafirmando a 
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Capital como Metrópole Regional. Aponta que para concretizar as soluções devem-se 

buscar financiamentos e parcerias, onde o município, isoladamente ou em consórcio 

com os municípios da região obtenha contratos e convênios com entidades estatais, 

paraestatais e autarquias particulares, concessionárias ou permissionárias de serviços 

de utilidade pública. Em relação ao IMUS observar principalmente os indicadores com 

valores desfavoráveis.  

Entretanto a dependência da população sobre os modos motorizados, 

principalmente do automóvel particular é um dos pontos que influi negativamente na 

mobilidade da cidade, assim como a falta de incentivo, por exemplo, para o uso da 

bicicleta como modo cotidiano e regular de transporte. Mesmo com propostas e 

soluções de regulamentação das ações no urbano e um transporte público que propõe 

caminhar para a eficiência e qualidade, é indispensável que tenha boa estrutura e 

gerenciamento continuados, ou seja, políticas comprometidas com o desenvolvimento 

sustentável. Outro agravante se dá pelos planos não serem no total implantado, onde 

vários itens ficam quase que só no papel, ou serem revisados de maneira não tão 

favorável à resolução dos problemas da Mobilidade Urbana Sustentável.  

A melhoria do transporte público influi fortemente na Mobilidade Urbana 

Sustentável onde para efetivar uma gestão composta de outros modais integrados ao 

Transporte Coletivo como a bicicleta e o incentivo de outras práticas não motorizadas, 

são necessárias soluções como, por exemplo, parceria entre o poder público e a 

iniciativa privada. Necessário e primordial também que se tenha um desenvolvimento 

a contento do Transporte Coletivo em consenso ao Plano Diretor geral e também ao 

Plano de Mobilidade a ser formulado, para que haja uma maior e melhor mobilidade, 

satisfatória e sustentável.  

De tal modo deve-se buscar conhecer a realidade da cidade de Goiânia e uma 

das maneiras é através do levantamento dos indicadores e do consequente cálculo do 

Índice de Mobilidade Urbana Sustentável, ou seja, o IMUS sendo calculado e 

atualizado de maneira continuada.  

 

3 – Recomendações para trabalhos futuros 

 

A metodologia de cálculo do IMUS permite reconhecer as características dos 

vários indicadores e identificar suas deficiências, facilitando a adoção de medidas de 

controle e prevenção. Com as intervenções adequadas, o índice encontrado para 
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Goiânia (0,658) pode ser melhorado substancialmente. Para as devidas intervenções 

é de suma importância facilitar o acesso a recursos financeiros para capacitação e 

assistência técnica, assim como para a implantação das ações e projetos de maneira 

democrática e sustentável.  

Sugere-se que a proposta contida neste trabalho possa estimular a aplicação 

do IMUS de forma a ampliar o seu entendimento e detalhamento em estudos futuros, 

como por exemplo, concretizar o cálculo do IMUS nas cidades que compõe a Região 

Metropolitana. Sendo assim, um diagnóstico mais conciso poderá ser elaborado, 

principalmente pelo fato do transporte coletivo de Goiânia envolver também a Região 

Metropolitana. 

Dentre estudos propostos em trabalhos anteriores é sugerido realizar 

intervenções a partir de resultados encontrados através da construção de cenários 

como o proposto por Mancini (2011), onde a partir de um conjunto de possíveis ações 

de planejamento urbano e de transporte, escolhidas dentre os indicadores do IMUS, 

possa se avaliar a cidade quanto à mobilidade urbana sustentável. As propostas de 

avaliação contidas nos cenários devem ser feitas por gestores em conjunto com 

técnicos e a sociedade, projetando as melhores alternativas sugeridas buscando 

atingir as metas ou soluções recomendadas.   

 A aplicação do IMUS realizado nas várias cidades propõem ações para 

melhorias no planejamento urbano e de transporte. Sugerem também estudos de 

contribuição para o aperfeiçoamento do IMUS e concludente avaliação das condições 

de Acessibilidade e Mobilidade das pessoas em cada uma delas, onde a qualidade 

das informações tende a melhorar à medida que a aplicação se torne constante na 

cidade.  

Há a expectativa de que este trabalho sirva de incentivo para o aprimoramento 

das normas, procedimentos e leis municipais, buscando  soluções integradas de 

desenvolvimento urbano e mobilidade, que facilitem o atendimento das necessidades 

da sociedade. Soluções para a realização das atividades desejadas e necessárias 

visando à melhoria da qualidade de vida urbana não só no presente como também no 

futuro. 
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1 ACESSIBILIDADE 

 

1.1 Acessibilidade aos sistemas de transporte 

 

1.1.1 Acessibilidade ao transporte público 

 

A. Definição 

Porcentagem da população urbana residente na área de cobertura de um ponto de acesso aos 
serviços de transporte público, considerando todos os modos disponíveis. 

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada localizando os pontos de ônibus fornecida pela CMTC e SEPLAM (2012); 
Base georreferenciada de dados da base de consumidores da CELG (2012). 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliar: Planilhas eletrônicas e Sistema de Informações Geográficas; 

Uso em conjunto de um arquivo geográfico com os pontos de ônibus (google map) fornecidos 
pela Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo – CMTC, com a base de consumidores – CELG e 
geoprocessamento da SEPLAM; 

Criação de um buffer ao redor de cada ponto de ônibus com raios de 300m e com raio de 500 nos 

terminais, considerando a junção das áreas sobrepostas; 

No buffer de 300 = 389.469 domicílios; 

No buffer de 500 = 16.129 domicílios; 

Cálculo dos domicílios na área total coberta pelo buffer: = 405.598; 

Total de domicílios no município: 433.023 domicílios IBGE - (2012); 

O Score é obtido pela razão entre população total da camada de buffer e a população total do 

município. 

 

D. Score 

93,67% 

 

E. Normalização 

0,93  

 

 

1.1.2 Transporte público para pessoas com necessidades especiais 

 

A. Definição 

Porcentagem dos veículos da frota municipal de transporte público por ônibus adaptada para 
pessoas com necessidades especiais e restrições de mobilidade. 

 

B. Fontes de Dados 

CMTC. (2011). 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem da população urbana residente na área de cobertura de pontos de acesso 
ao transporte público 

1,00 100  % 

0,75 77,5 % 

0,50 55 % 

0,25 32,5 % 

0,00 Até 10 % 
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C. Método de Cálculo 

Levantamento do número total de veículos que compõem a frota municipal de transporte público 
por ônibus, incluindo a RMG: 1.484: 

Empresas de ônibus: 5, sendo 4 privadas (COOTEGO – Cooperativa de Transportes de Goiás, 
HP Transportes Coletivos Ltda., Rápido Araguaia Ltda. e Viação Reunidas Ltda.) e 1 mista 
(estado/privadas - METROBUS Transporte Coletivo S.A.); 

Rotas operantes: total de 270 linhas. 

- 20 linhas diretas; 

- 11 linhas expressas (só roda em horário de pico); 

- 22 linhas ponto conexão (que sai dos bairros); 

- 10 linhas de CITBUS (micro-ônibus); 

- 03 linhas Corujão (madrugada); 

- e 204 linhas via terminal (tronco alimentadoras, eixo, circular, radiais e diametrais); 

Passageiros transportados (2010): total absoluto 229.500.028 e total médio absoluto 19.6125.002. 

Passageiros transportados (2011): total absoluto 325.530.517 e total médio absoluto 19.627.543. 

Levantamento do número de veículos componentes da frota municipal adaptados para transporte 
de pessoas com necessidades especiais e restrições de mobilidade: 1.039 (embarque em nível - Av. 
Anhanguera); 

Levantamento da existência de serviço especial de transporte para pessoas com necessidades 
especiais: 

Serviço Especial – Acessível: 

Empresas de ônibus: 1; 

Total da Frota: 6 veículos; 

Linha operante: o serviço oferecido é gratuito, feito com coleta de porta a porta e através de 
triagem para atendimento de saúde e escolar, com triagem para baixa renda; 

Passageiros transportados: 186 pessoas de porta a porta no ano de 2011 (13 entidades 

atendidas). 

 

D. Score 

Porcentagem da frota municipal de ônibus urbana adaptada para pessoas com necessidades 
especiais ou restrição de mobilidade: 85 % dos veículos são adaptados e também há serviços especiais 
para transporte de pessoas com necessidades especiais. 

 

E. Normalização 

1,00  

 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem da frota municipal de ônibus urbana adaptada para pessoas com 
necessidades especiais ou restrição de mobilidade 

1,00 
Mais de 75 % (ou há serviços especiais para transporte de pessoas com necessidades 
especiais) 

0,75 75 % 

0,50 50 % 

0,25 35 % 

0,00 
0 (ou não há serviços especiais para transporte de pessoas com necessidades 
especiais) 

 

1.1.3 Despesas com transportes 
 

A. Definição 

Porcentagem da renda mensal pessoal (ou do domicilio) gasta com transporte público. 

 

B. Fontes de Dados 

IBGE - POF (2008/2009);  

C. Método de Cálculo 
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Informações obtidas a partir de dados da Pesquisa de Orçamento Familiar - (POF) 2008/2009.  
Considerou-se que nas classes de renda de até R$2.490,00 estão os usuários que tem o transporte 
coletivo como principal meio de transporte. Com a média calculada entre as três (03) classes de renda: até 
R$ 830,00; de R$ 830,00 a R$ 1.245,00 e de R$ 1.245,00 a R$ 2.490,00 - (11,6%, 11,6% e 16,2%) 
obteve-se o valor de 13,13%. 

 

D. Score 

Porcentagem da renda mensal pessoal (ou domiciliar) relativa a despesas com transporte público 
= 13,13 % 

 

E. Normalização 

0,59 

 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem da renda mensal pessoal (ou domiciliar) relativa a despesas com 
transporte público 

1,00 Até 5 % 

0,75 10 % 

0,50 15 % 

0,25 20 % 

0,00 Mais de 20 % 

 

1.2 Acessibilidade Universal 

 

1.2.1 Travessias adaptadas para pessoas com necessidades especiais 

 

A. Definição 

Porcentagem das travessias de pedestres da rede viária principal adaptadas e atendendo aos 
padrões de conforto e segurança para pessoas com necessidades especiais e restrições de mobilidade. 

 

B. Fontes de Dados 

Pesquisa do IBGE referente ao censo 2010. 
 

C. Método de Cálculo 

Pesquisa do IBGE referente ao censo 2010, divulgado em 25/05/2012,  onde aponta Goiânia com 
somente 10,20% de rampas;  

O score foi obtido através dos dados divulgados pela Pesquisa do IBGE referente ao censo 2010. 
 

D. Score 

Porcentagem das travessias da rede viária principal adaptada a pessoas com necessidades 
especiais e restrições de mobilidade = 10,20% 

 

E. Normalização 

0,10 
 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem das travessias da rede viária principal adaptada a pessoas com 
necessidades especiais e restrições de mobilidade 

1,00 100 % 

0,75 75 % 

0,50 50 % 

0,25 25 % 

0,00 0 
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1.2.2 Acessibilidade aos espaços abertos 

 

A. Definição 

Porcentagem da população urbana residente próxima a áreas abertas (áreas verdes ou de lazer), 
considerando os seguintes parâmetros: 

Até 500 metros de praças, playgrounds e outras áreas de recreação de pequeno e médio porte; 

Até 1000 metros de parques urbanos. 

 

B. Fontes de Dados 

Base Georreferenciada de dados da base de consumidores da CELG (2012) = 598.939 domicílios 
(residenciais, comerciais e outros); 

Base Georreferenciada de dados da SEPLAM (2012) contendo as áreas verdes do município. 

 

C. Método de Cálculo 

Criação de um buffer ao redor de cada área com largura de 500 m para áreas de lazer com 

menos de 5 ha e 1000 m para áreas de lazer de dimensão igual ou superior a 5 ha; 

Áreas menores que 5ha = 46.002 domicílio (parques) + 147.131 domicílios (Feiras e quadras 
poliesportivas abertas) =193.133domicílios; 

Áreas maiores que 5ha = 233.400 domicílios. 

Cálculo dos domicílios na área total coberta pelos buffer = 426.533 

Domicílios no município segundo a estimativa do IBGE (2012) – 433.023,21; (27,70%) menor em 
relação ao da CELG; 

Consumidores no município segundo Geoprocessamento da CELG (2012) – 598.939 
(residenciais comerciais e diversos) -  (27,70%) maior que o do IBGE; 

A razão entre a população (domicílios) contida no buffer e a população urbana do município 
(domicílios) fornece o score. 

 

D. Score  

Porcentagem da população urbana que reside na área de influência de espaços verdes e de 
recreação = 71,22%. 

 

E. Normalização 

0,71 

 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem da população urbana que reside na área de influência de espaços verdes 
e de recreação 

1,00 100 % 

0,75 75 % 

0,50 50 % 

0,25 25 % 

0,00 0 

 

1.2.3 Vagas de estacionamento para pessoas com necessidades especiais 

 

A. Definição 

Porcentagem de vagas em estacionamentos públicos para pessoas com necessidades especiais 
(Deficientes físicos e Idosos). 

 

B. Fontes de Dados 

AMT (2011), Diretoria da Área Azul. 
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C. Método de Cálculo 

Levantamento do número total de vagas pagas em estacionamentos rotativos no setor central do 
município: 900; 

Levantamento do número de vagas destinadas a pessoas com deficiência físicas e idosas em 
estacionamentos rotativos do setor central: 50 para deficientes físicos e 50 para idosos; 

Cálculo da proporção do número de vagas destinadas a pessoas deficiência física e idosos pelo 
número total de vagas: 11,11 %; 

Pela ABNT NBR 9050/2004, o número de vagas para estacionamento de veículos que conduzam  
ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência, deve ser estabelecido conforme a tabela abaixo: 

Até 10 - 

De 11 a 100 =1 

Acima de 100 = 1 % 

 

D. Score 

Há disponibilidade de vagas para pessoas com necessidades especiais em número superior 
aos valores estabelecidos por lei específica (ou indicados na NBR 9050) e estas se encontram 
devidamente sinalizadas e dimensionadas = 1,00 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score Valores de Referência 

1,00 
Há disponibilidade de vagas para pessoas com necessidades especiais em número 
superior aos valores estabelecidos por lei específica (ou indicados na NBR 9050) e 
estas se encontram devidamente sinalizadas e dimensionadas 

0,80 
Há disponibilidade de vagas para pessoas com necessidades especiais em número 
superior aos valores estabelecidos por lei específica (ou indicados na NBR 9050), porém 
as vagas estão mal sinalizadas ou não apresentam as dimensões adequadas 

0,60 
Há disponibilidade de vagas para pessoas com necessidades especiais em número 
igual aos valores estabelecidos por lei específica (ou indicados na NBR 9050) e estas se 
encontram devidamente sinalizadas e dimensionadas 

0,40 
Há disponibilidade de vagas para pessoas com necessidades especiais em número 
igual aos valores estabelecidos por lei específica (ou indicados na NBR 9050), porém as 
vagas estão mal sinalizadas ou não apresentam as dimensões adequadas 

0,20 
Há disponibilidade de vagas para pessoas com necessidades especiais em número 
inferior aos valores estabelecidos por lei específica (ou indicados na NBR 9050) 

0,00 
Não há disponibilidade de vagas para pessoas com necessidades especiais em 
estacionamentos públicos 

 

1.2.4 Acessibilidade a edifícios públicos 

 

A. Definição 

Porcentagem de edifícios públicos adaptados para acesso e utilização de pessoas com 
necessidades especiais ou restrições de mobilidade. 

 

B. Fontes de Dados 

Prefeitura Municipal (Secretaria de Planejamento, Educação, da Saúde, entre outras), órgãos da 
administração pública estadual e federal. 

Pesquisa efetuada em edifícios públicos federais, estaduais e municipais. 

 

C. Método de Cálculo 

Foi realizada coleta de dados em 152 edifícios públicos, sendo 52 escolas municipais, 23 
estaduais e 2 federais; 29 postos de saúde e 46 edifícios de administração e serviços públicos. A pesquisa 
correspondeu a 21% do total da população amostrada (729 edifícios). Em relação ao indicador pode-se 
considerar que somente 37% da amostra são adaptados para acesso e utilização de pessoas com 
restrição de mobilidade. 
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D. Score 

Porcentagem dos edifícios públicos adaptados para acesso de pessoas com necessidades 
especiais ou restrição de mobilidade = 37,00% 

 

E. Normalização 

0,37 

 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem dos edifícios públicos adaptados para acesso de pessoas com 
necessidades especiais ou restrição de mobilidade 

1,00 100 % 

0,75 75 % 

0,50 50 % 

0,25 25 % 

0,00 0 

 

1.2.5 Acessibilidade aos serviços essenciais 
 

A. Definição 

Porcentagem da população urbana residente até 500 metros de distância de serviços essenciais, 
entendidos aqui como equipamentos de saúde de atendimento primário e equipamentos de educação 
infantil e ensino fundamental, públicas e particulares. 

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada do município fornecida pela SEPLAM (2012); 

Base georreferenciada de Domicílios/Postes, fornecida pelo CELG (2012); 

Base georreferenciada dos equipamentos de saúde e educação, fornecida pela SEPLAM (2012). 
 

C. Método de Cálculo 

Ferramenta auxiliar: Planilhas eletrônicas e Sistema de Informação Geográfica; 

Efetuada a unificação das bases de equipamentos de saúde e educação para a seleção dos 
equipamentos de interesse: 

Postos de saúde e unidades de demais atendimento; 

Escolas de educação infantil e ensino fundamental, públicas e particulares. 

Criação de um buffer ao redor de cada equipamento com raio de 500 m, considerando junção das 

áreas sobrepostas; 

Cálculo dos domicílios na área total coberta pelo buffer – 1.024 escolas = 347.622,02 domicílios; 

141 postos de saúde = 146.959,87domicílios; total = 494.581,89 domicílios; Média = 247.290,95 

Total de domicílios segundo a estimativa do IBGE (2012) – 433.023 
 

D. Score 

Porcentagem da população urbana residente até 500 metros de um equipamento de saúde e/ou 
educação =57,11%  

 

E. Normalização 

0,52 
 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem da população urbana residente até 500 metros de um equipamento de 
saúde e/ou educação 

1,00 100 % 

0,75 77,5 % 

0,50 55 % 

0,25 32,5 % 

0,00 Até 10 % 
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1.3 Barreiras Físicas 

 

1.3.1 Fragmentação urbana 

 

A. Definição 

Proporção de terra urbanizada contínua do total da área urbanizada do município, ou seja, não 
cortada por infraestrutura de transporte principal como vias de trânsito rápido (rodovias, vias expressas e 
vias arteriais), corredores de transporte coletivo, vias para transporte ferroviário ou metroviário de 
superfície, terminais de transporte de grande porte, ou qualquer outra barreira física, natural ou construída, 
que acarrete em descontinuidade do tecido urbano. 

 

B. Fontes de Dados 

Mapa da base georreferenciada do município fornecida pela SEPLAM (2011). 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Sistema de Informações Geográficas; 

Identificação e delimitação na base geográfica fornecida dos elementos fragmentados: 

(85) - Rios e Córregos: sendo 1 rio, 4 ribeirões e 80 córregos; 

(11) – Rodovias entre estaduais e federais, sendo que a BR 153 corta a malha urbana; 

(02) - Corredores exclusivos de Transporte Público; 

(>10) – mais de 10 Condomínios fechados Horizontais; 

(15) – Parques maiores que 5ha; 

(03) – Grandes terminais; 

Junção de áreas contíguas e identificação das grandes áreas resultantes (mais de 20 - blocos ou 
subdivisões). 

 

D. Score 

Número de subdivisões (parcelas) da área urbanizada do município em função da infraestrutura 
de transportes = Mais de 20 blocos. 

 

E. Normalização 

0,00 

 

Score 

Valores de Referência 

Número de subdivisões (parcelas) da área urbanizada do município em função da 
infraestrutura de transportes 

1,00 0 (100 % da área urbanizada é contínua) 

0,75 5 

0,50 10 

0,25 15 

0,00 20 ou mais 

 

1.4 Legislação para Pessoas com Necessidades Especiais 

 

1.4.1 Ações para acessibilidade universal 

 

A. Definição 

Existência e tipos de ações, medidas, programas ou instrumentos, incluindo campanhas, projetos, 
legislação e normas técnicas destinadas à promoção de acessibilidade universal. 

 

B. Fontes de Dados 

Site da Prefeitura de Goiânia: http://www.goiania.go.gov.br/site/index.html. 
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C. Método de Cálculo 

Busca de ações, programas ou instrumentos voltados à promoção da acessibilidade universal, 
implantadas ou em desenvolvimento em nível municipal: 

O município dispõe de campanhas educativas e de sensibilização (palestras) da AMT 
formalizadas para a educação no trânsito e acessibilidade universal junto às escolas e instituições, 
eventos e no Mutirão da Prefeitura e também desenvolve ações pontuais, tais como: construção de 
rampas de acessibilidade às calçadas, principalmente nos cruzamentos da região central e, em algumas 
vias, implantação de faixas de segurança com piso podotátil (ainda pouco); 

Ações como a publicação pelo CREA, junto ao Grupo de Trabalho (GT) de Acessibilidade e 
Transportes do “Guia de Acessibilidade Goiânia” publicado em sua 1ª edição em 2006, que classifica 
alguns locais de serviços, compras, gastronomia, entretenimento/lazer e saúde. Em sua 2ª edição “Guia 
de Acessibilidade de Goiânia 2008”, foi ampliado o número dos estabelecimentos visitados. 

GT de Acessibilidade do CREA com integrantes de Secretarias da Prefeitura que iniciou estudo 
da Lei regulamentar de calçadas e da Lei de parceria entre o Setor Público e o Privado (Outorga de 
concessão Onerosa para a execução de calçadas acessíveis). As duas em tramitação na Câmara, e 
também já editado e publicado o Manual da Calçada Sustentável. 

Parceria da Pirâmide Engenharia (Coordenador do GT do CREA-GO - Acessibilidade e 
Transportes) com a Construtora Consciente que resultou na execução da calçada de duas quadras em 
que havia um empreendimento da 2ª (Consciente). 

O município dispõe de um Comitê junto à Câmara Municipal “Cidades Acessíveis é Direitos 
Humanos” que está desenvolvendo ações e metas; 

A prefeitura de Goiânia possui legislação referente à acessibilidade universal: Nº 113, de 10/06/02 
- alterações na Lei nº 014, de 29/12/92 -  rebaixar as esquinas de logradouros nas faixas de pedestres; Nº 
8160, de 31/03/03 –  Política de Atenção às Pessoas Portadoras de Deficiência; Nº 8313, de 30/12/04 - 
Altera a Lei nº 7.694, de 22 de janeiro de 1997 - adaptações no Transporte Coletivo Urbano para o acesso 
de pessoas portadoras de deficiência, do idoso, da gestante; Nº 145, de 28/10/05 - Instalação de 
sanitários para portadores de deficiência física e bebedouros nos estabelecimentos bancários, lojas de 
departamentos e supermercados;  Nº 8345, de 01/11/05 - prioridade às pessoas idosas e pessoas com 
deficiências, para aquisição de casas populares; Nº 8372, de 22/12/05 - Estabelecimentos bancários - no 
mínimo um caixa eletrônico  para atendimento a portadores de deficiência física-cadeira de rodas; Nº 
8.512, de 15/02/07 - obrigatoriedade, do alinhamento do meio fio dos passeios públicos das principais vias 
- fim aos desníveis das calçadas - maior acessibilidade para pessoas com deficiência física e pessoas 
idosas;  Nº 8527 de 27/02/ 07- Altera a Lei nº 8.193, de 20 de outubro de 2003 - fornecimento dos 
“Shoppings Centers” e similares, de cadeira de rodas para utilização de deficientes físicos; Nº 8.555, de 
20/08/07 - Obrigatoriedade dos Shoppings Centers, Hipermercados e assemelhados implantarem 
banheiros famílias ou sanitários infantis em suas dependências físicas; Nº 8573, de 08/11/07 - instalação 
de plataformas elevadas nas bases de telefones públicos (orelhões), caixa de correios e similares; Nº 
8644, de 23/07/08 - Estatuto do Pedestre;  Nº 8685, de 02/09/08 – ...estabelecimentos de ensino - carteira 
escolar inclusiva; Nº 8721, de 26/11/08 - ... Agências Bancárias, Shopping Centers, Aeroportos, Estação 
Rodoviária, Supermercados e estabelecimentos similares instalados no Município de Goiânia, 
disponibilizar cadeira de rodas para locomoção de idosos e usuários com mobilidade reduzida; Nº 8803, 
de 19/05/09 - Cria e denomina os Centros Municipais de Apoio à Inclusão; Nº 8798, de 19/05/09 - garantia 
de percentual mínimo de casas populares às pessoas com deficiência; Nº 8920, de 22/06/2010 –  Plano 
Emergencial de calçadas; Nº 8937, de 23/07/10 – Altera o Estatuto do Pedestre Construção e Manutenção 
de Calçadas; Nº 8966, de 18/10/10 –  a acessibilidade da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida; 
Nº 8980, de 23/11/10 - entradas desimpedidas para gestantes, crianças e deficientes físicos; Nº 215, de 
13/05/11 - Proteção e segurança aos usuários de escadas, escadas rolantes, esteiras e rampas existentes 
nos condomínios de edifícios residenciais de serviços e outros; Nº 216, de 13/05/11 - instalação de 
brinquedos adaptados para as crianças portadoras de necessidades especiais em parques de diversão; 
Nº 9096, de 27/10/11 Nº D. O - 5.219, de 01/11/2011- Código Municipal de Mobilidade Urbana; Nº 227, DE 
24 DE ABRIL DE 2012 - Altera o Código de Posturas de Goiânia (Lei Complementar n.º 014, de 29 de 
dezembro de 1992) - emissão e renovação de Alvará de Localização e Funcionamento de 
estabelecimentos à adaptação de suas instalações à acessibilidade e uso de pessoas portadoras de 
deficiências, L. Nº 9116, 13-12-2011 - Assegura ao deficiente visual o direito de receber os boletos de 

pagamentos de suas contas de água, energia e telefonia, confeccionados em braile; 

Recomenda as normas da ABNT e a Lei Nº 5.296/2004:  

Lei Complementar nº 177 de 09/01/08 art.77 a 82 - Código de Obras e Edificações e na Lei 
Complementar n°171 de 29/05/2007, dispõe sobre o Plano Diretor e o processo de planejamento urbano 
de Goiânia em seu art. 36 e 37.  

Identificação do score segundo dados acima. 
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D. Score 

O município dispõe de legislação específica, normas técnicas, recomendações, programas de 
iniciativa pública e campanhas de educação e sensibilização para acessibilidade universal = 1,00 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score Valores de Referência 

1,00 
O município dispõe de legislação específica, normas técnicas, recomendações, 
programas de iniciativa pública e campanhas de educação e sensibilização para 
acessibilidade universal. 

0,75 
O município dispõe de legislação específica, normas técnicas, recomendações e ações 
ou programas de iniciativa pública para acessibilidade universal. 

0,50 
O município dispõe de legislação específica, normas técnicas e recomendações para 
acessibilidade universal. 

0,25 O município dispõe de legislação específica sobre acessibilidade universal. 

0,00 O município não dispõe de qualquer ação ou instrumento para acessibilidade universal. 

 

2 ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

2.1 Controle dos Impactos no Meio Ambiente 

 

2.1.1 Emissões de CO 

 

A. Definição 

Emissões anuais de monóxido de carbono (CO) por veículos automotores. 

 

B. Fontes de Dados 

Obtenção dos dados necessários: da frota de veículos (DETRAN-GO); a quilometragem média 
anual percorrida pelos ônibus de Transporte Coletivo (CMTC); a quilometragem média anual dos demais 
veículos através do Relatório da Pesquisa de Origem e Destino (OD 2002), elaborado pela TCBR. 
Contratante: Empresa de Transportes Urbanos de Goiânia – TRANSURB em 2000. 

 

C. Método de Cálculo 

Elaboração de Planilhas com os dados da frota e emissões de CO. 

 

D. Score 

A emissão de CO anual por veículos automotores é 100 % maior 

que o parâmetro de controle 

 

E. Normalização 

0,00 

 

Score 

Valores de Referência 

Parâmetro de controle: Quilometragem anual percorrida pela frota municipal de veículos 
leves em área urbana vezes o limite para níveis de emissão de CO para veículos leves 
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novos (2,0 g/km) + quilometragem anual percorrida pela frota municipal de veículos 
ciclomotores em área urbana vezes o limite para níveis de emissão de CO para 
ciclomotores novos (5,5 g/km, respectivamente) 

1,00 
A emissão de CO anual por veículos automotores é igual ou inferior ao parâmetro de 
controle 

0,75 
A emissão de CO anual por veículos automotores é 25% maior que o parâmetro de 
controle 

0,50 
A emissão de CO anual por veículos automotores é 50 % maior 

que o parâmetro de controle 

0,25 
A emissão de CO anual por veículos automotores é 75 % maior 

que o parâmetro de controle 

0,00 
A emissão de CO anual por veículos automotores é 100 % maior 

que o parâmetro de controle 

 

2.1.2 Emissões de CO2 

 

A. Definição 

Emissões anuais de dióxido de carbono (CO2) por veículos automotores. 
 

B. Fontes de Dados 

Obtenção dos dados necessários: da frota de veículos (DETRAN-GO); a quilometragem média 
anual percorrida pelos ônibus de Transporte Coletivo  (CMTC);  a quilometragem média anual dos demais 
veículos através do Relatório da Pesquisa de Origem e Destino (OD 2002), elaborado pela TCBR. 
Contratante: Empresa de Transportes Urbanos de Goiânia – TRANSURB em 2000. 

 

C. Método de Cálculo 

Elaboração de Planilhas com os dados da frota e emissões de CO2. 
 

D. Score 

Parâmetro de controle: Quilometragem anual percorrida pela frota municipal em área urbana 
vezes o limite atual para níveis de emissão de CO2 para veículos leves novos indicados pela União 
Européia (160 g/km).  

A emissão de CO2 anual por veículos automotores é igual ou  

inferior ao parâmetro de controle = 0,00  

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 

Valores de Referência 

Parâmetro de controle: Quilometragem anual percorrida pela frota municipal em área 
urbana vezes o limite atual para níveis de emissão de CO2 para veículos leves novos 
indicados pela União Européia (160 g/km) 

1,00 
A emissão de CO2 anual por veículos automotores é igual ou 

inferior ao parâmetro de controle 

0,75 
A emissão de CO2 anual por veículos automotores é 25 % maior 

que o parâmetro de controle 

0,50 
A emissão de CO2 anual por veículos automotores é 50 % maior 

que o parâmetro de controle 

0,25 
A emissão de CO2 anual por veículos automotores é 75 % maior 

que o parâmetro de controle 

0,00 
A emissão de CO2 anual por veículos automotores é 100 % maior 

que parâmetro de controle 

 

2.1.3 População exposta ao ruído de tráfego 
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A. Definição 

Porcentagem da população urbana exposta a ruído superior a 65 dB(A) ocasionado por sistemas 
de transporte. 

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada do município fornecida pelo Geoprocessamento SEPLAM (2012); 

Pesquisa Ambiental no município de Goiânia, obtido na Agência Municipal de Meio Ambiente – 
AMMA (2010). 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Sistema de Informações Geográficas; 

Identificação no mapa de Níveis de Pressão Sonora de Acordo com o Zoneamento as áreas 
sujeitas a ruído superior a 65 db. 

Cruzamento das áreas sujeitas a níveis de ruído mais altos com o número de domicílios: 

Total de domicílios urbanos (estimativa 2011): 427.953 

Total de domicílios em áreas atingidas por ruídos superiores a 65 db: 102.804 

 

D. Score 

Porcentagem da população urbana (ou da área em estudo) exposta a ruído de tráfego superior a 
65 dB(A) = 23,74 % 

 

E. Normalização 

0,76 

 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem da população urbana (ou da área em estudo) exposta a ruído de tráfego 
superior a 65 dB(A) 

1,00 0 

0,75 25 % 

0,50 50 % 

0,25 75 % 

0,00 100 % 

 

2.1.4 Estudos de impacto ambiental 

 

A. Definição 

Exigência por parte do município de estudos de impacto ambiental, impactos urbanos e de 
vizinhança para projetos de transportes e mobilidade, incluindo: projetos de infraestrutura viária, terminais 
de transporte, corredores de transporte público, introdução de novas tecnologias, sistemas de média e alta 
capacidade, entre outros. 

 

B. Fontes de Dados  

Legislação Municipal. 

 

C. Método de Cálculo 

Verificação das Leis Municipais que tratam dos temas ambientais: 

Estudo e Impacto Ambiental: Lei Complementar n°171 de 29/05/2007, dispõe sobre o Plano 
Diretor e o processo de planejamento urbano de Goiânia em seu art.134, item XXIV – planejamento, 
controle, gestão e promoção do Desenvolvimento Urbano e também a política de proteção, conservação e 
recuperação do meio ambiente - Estudo de Impacto Ambiental - EIA, Relatório de Impacto Ambiental – 
RIMA, Plano de Gestão Ambiental - PGA, Plano de Controle Ambiental – PCA, Estudo Prévio de Impacto 
de Vizinhança - EIV, Estudo de Impacto de Trânsito – EIT e Relatório de Impacto de Trânsito - RIT; - Lei 
Complementar nº 131 de 19/01/04 exigência do EIA/RIMA em projeto específico;  
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Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV: 
Lei ordinária 8.646, de 23/07/08, Dispõe sobre o, de que trata o art. 94 e seus respectivos incisos I, II e III e 
os artigos 95, 96 e 97, da Lei Complementar nº. 171, de 29 de maio de 2007 – Plano Diretor de Goiânia; 

Estudo de Impacto de Trânsito - EIT e respectivo Relatório de Impacto de Trânsito – RIT: Lei 
Ordinária 8.645 de 23/07/2008, regulamenta os artigos 94 e 95, incisos III da Lei Complementar 171 de 
29/05/07 – Plano Diretor de Goiânia e anexo II da Lei 8.617 de 09/01/08, os instrumentos capazes de 
definir os impactos e estabelecer as medidas mitigadoras e/ou compensadoras decorrentes da 
implantação de empreendimentos de impacto. 

Instrução Normativa Nº 30, de 05 - 09 - 2008. Institui o Plano Diretor Arborização Urbana de 
Goiânia. 

LEI Nº 9133, 09-01-2012- Institui o Conselho Municipal para a prevenção e redução de acidentes 
de trânsito, e dá outras providências. 

Estudo de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto de Vizinhança (também o de Trânsito) com 
seus respectivos relatórios para projetos de transportes e mobilidade urbana - define medidas 
compensatórias ou mitigadoras - e também o Plano Diretor de Arborização Urbana de Goiânia. 

 

D. Score 

O município exige: Estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de vizinhança para 

projetos de transportes e mobilidade urbana, e define medidas compensatórias ou mitigadoras = 1,00. 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 
Valores de Referência 

O município exige: 

1,00 
Estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de vizinhança para projetos de 
transportes e mobilidade urbana, e define medidas compensatórias ou mitigadoras 

0,75 
Estudo de impacto ambiental para projetos de transportes e mobilidade urbana e define 
medidas compensatórias ou mitigadoras 

0,50 
Estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de vizinhança para projetos de 
transportes e mobilidade urbana, mas não define medidas compensatórias ou 
mitigadoras 

0,25 
Estudo de impacto ambiental para projetos de transportes e mobilidade urbana, mas não 
define medidas compensatórias ou mitigadoras 

0,00 
O município não exige qualquer estudo ou medida mitigadora sobre impactos dos 
sistemas de transportes e mobilidade urbana 

 

2.2 Recursos Naturais 

 

2.2.1 Consumdo de combustível 

 

A. Definição 

Número de litros de gasolina consumido anualmente por pessoa utilizando veículo motorizado 
individual na área urbana. 

 

B. Fontes de Dados 

Gerência de Combustíveis da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (2010) e Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Contagem da População (2010). 

 

C. Método de Cálculo 

Dados de vendas de combustíveis extraídos da base de dados da Nota Fiscal Eletrônica mantida 
na estrutura de informática da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás: 

Gasolina vendida em Goiânia em 2010 – 330.553.100 L 

População no município de Goiânia no período de 2010: 1.302.001 habitantes. 

Cálculo da quantidade de combustível comercializado no Estado de Goiás por habitante: 
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253,88 L/hab. 
 

D. Score 

253,88 L/hab. 
 

E. Normalização 

0,83 

 

Score 
Valores de Referência 

Consumo anual per capita de gasolina em veículo motorizado individual 

1,00 Inferior a 150 l/habitante 

0,75 300 l/habitante 

0,50 450 l/habitante 

0,25 600 l/habitante 

0,00 750 ou mais l/habitante 

 

2.2.2 Uso de energia limpa e combustíveis alternativos 
 

A. Definição 

Porcentagem de veículos da frota municipal de transporte público (ônibus, micro-ônibus, vans) e 
semi-público (táxis e serviços especiais) utilizando combustíveis menos poluentes ou fontes de energia 
alternativa como: gás natural, gás natural líquido, propano, eletricidade, biodiesel, gasolina híbrida ou 
hidrogênio. 

 

B. Fontes de Dados 

Dados fornecidos pela AMT/ CMTC. 
 

C. Método de Cálculo 

Levantamento do número total de veículos que compõem a frota municipal de transporte público e 
semi-público: 

Ônibus: 1.484 veículos; 

Taxis: 1.231veículos. 

Moto táxis: 1.254 

Moto-frete = está sendo implantado. 

Os veículos movidos a diesel utilizam combustíveis com a composição de 5% de biodiesel 
conforme adotado para os combustíveis nacionais, não utilizando combustíveis limpos ou alternativos.  

 

D. Score 

0,00% 
 

E. Normalização 

0,00 

 

Score 
Valores de Referência 

Porcentagem da frota municipal de veículos de transporte público e semi-público que 
utiliza combustíveis “limpos” ou alternativos 

1,00 100 % 

0,75 75 % 

0,50 50 % 

0,25 25 % 

0,00 0 
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3 ASPECTOS SOCIAIS 

 

3.1 Apoio ao Cidadão 

 

3.1.1 Informação disponível ao cidadão 
 

A. Definição 

Existência e diversidade de informação sobre mobilidade e transportes urbanos disponibilizados 
ao cidadão, incluindo: informações sobre os sistemas de transportes em todas as suas modalidades, 
serviços de auxílio ao usuário, canais de comunicação para reclamações e denúncias, atendimento on-
line, informações sobre condições de tráfego e circulação, entre outros. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações disponíveis no endereço oficial da Prefeitura Municipal de Goiânia e na Internet 
(2011), além de informações cedidas pela RMTC e DETRAN. 

 

C. Método de Cálculo 

Verificação das informações disponíveis no endereço oficial da Prefeitura Municipal de Goiânia na 
Internet sobre transportes e mobilidade urbana: 

Informação sobre serviços de transporte público: informações disponíveis na Internet e no telefone 
156; 

AMT - Disk trânsito – 118 – pintado nos carros 

Nº 118 ou 156 (AMT – AMTEC) – reclamações com retorno posterior. 

METROBUS: - 08006466655; - Fiscais e atendentes para orientar os usuários no embarque; - 
Nos terminais – balcão de informação – e em cada terminal tem uma sala de administração. 

CMTC - Reclamações – 08006461851 e 3524-1851- atraso de ônibus, horário real do ônibus, 
adiantamento de ônibus, frequência de ônibus, se o ônibus não parou, etc.; - Informações fixas nos pontos 
de embarque e desembarque; - Informações nos sites - tecnologia pelo wap nos sites e terminais – para 
recarga automática de cartões. 

Consórcio da RMTC – SAC 0800648222; SIM – Serviço de Informação e Marketing. 
(Informações, Sugestões e Reclamações); Calcenter; SMS (mensagens texto via celular); WAP; Internet 
(site) Displays Eletrônicos; Comunicação visual dos terminais (é feito pelo SIM); - Site (Informação de 
produtos e serviços) – consorciormtc.com.br  

08006461851 ou 3524-1851 - RMTC – informar ou ser informado, sugerir e/ou reclamar. 

Consultas às linhas e trajetos: www.rmtc.goiania.com.br; através de uma mensagem ver o horário 
que o ônibus passa.  

Informações sobre condições de trânsito e circulação: boletins no rádio e na internet informam 
sobre acidentes, desvios, situações programadas e emergenciais. Tem informações dos desvios e 
interrupções no Bom dia Goiás – TV. Anhanguera. 

Informações sobre planos e projetos de transporte e mobilidade urbana: informações disponíveis 
na Internet, site da prefeitura, Portal da Transparência. 

Identificação do score segundo estes dados. 
 

D. Score 

Há disponibilidade de: informação sobre serviços de transporte público, canais de comunicação 
para denúncias e reclamações, informações sobre planos e projetos de transporte e mobilidade urbana = 
0,75. 

 

E. Normalização 

0,75 

http://www.rmtc.goiania.com.br/
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Score 
Valores de Referência 

Há disponibilidade de: 

1,00 
Informação sobre serviços de transporte público, canais de comunicação para 
denúncias e reclamações, informações sobre condições de trânsito e circulação e 
informações sobre planos e projetos de transporte e mobilidade urbana. 

0,75 
Informação sobre serviços de transporte público, canais de comunicação para 
denúncias e reclamações e informações sobre condições de trânsito e circulação. 

0,50 
Informação sobre serviços de transporte público e canais de comunicação para 
denúncias e reclamações 

0,25 Informação sobre serviços de transporte público 

0,00 
Não há disponibilidade de qualquer tipo de informação sobre transportes e mobilidade 
para os cidadãos 

 

3.2 Inclusão Social 

 

3.2.1 Equidade vertical (renda) 

 

A. Definição 

Razão entre o número médio de viagens diárias dos moradores de domicílios mais pobres, 
entendidos como os domicílios com renda até 3 salários mínimos, e dos moradores dos domicílios mais 
ricos, entendidos como os domicílios com renda superior a 20 salários mínimos. 

 

B. Fontes de Dados 

Dados: Plano Diretor de Transporte Coletivo da Grande Goiânia, 2006. 

 

C. Método de Cálculo 

Identificação dos moradores por meio de suas respectivas rendas para classificação dos 
mesmos em duas categorias distintas: Ate 3 salários mínimos, representando os domicílios mais 
pobres; Mais de 20 salários mínimos, representando os domicílios mais ricos; Calculo médio de 
viagens para cada grupo: 0,80 viagens para o grupo dos domicílios mais pobres e 1,37 para o grupo 
dos domicílios mais ricos. 

Foram feitas projeções de taxa de mobilidade para 2008. 

O escore e obtido por meio da razão entre a media de viagens para o grupo dos domicílios 
mais pobres pela media do grupo dos domicílios mais ricos.  

 

D. Score 

Razão entre o número médio de viagens diárias dos moradores de domicílios mais pobres e o 
número médio de viagens diárias dos moradores de domicílios mais ricos = 0,58 

 

E. Normalização 

0,58 

 

Score 

Valores de Referência 

Razão entre o número médio de viagens diárias dos moradores de domicílios mais 
pobres e o número médio de viagens diárias dos moradores de domicílios mais ricos 

1,00 1,00 ou mais 

0,75 0,75 

0,50 0,50 

0,25 0,25 

0,00 0 
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3.3 Educação e cidadania 

 

3.3.1 Educação para o desenvolvimento sustentável 

 

A. Definição 

Existência de ações continuadas de formação e sensibilização, equipamentos públicos 
específicos, programas e projetos desenvolvidos pelo município em matéria de educação para o 
desenvolvimento sustentável. 

 

B. Fontes de Dados 

Agência Municipal do Meio Ambiente (2010). 

C. Método de Cálculo 

Levantamento dos equipamentos, ações e programas em matéria de educação para: 

Equipamentos Específicos como: Vila Ambiental, Sala Verde, Eco-Móvel, 

Também o ambiente das próprias escolas de ensino infantil e fundamental é utilizado para 
educação ambiental e sustentável. 

Existem ações continuadas na educação infantil, jovens e adultos e para públicos específicos. 
Alguns desses programas são: Projeto Pedalada Ecológica, Projeto Educação Ambiental nos Parques; 
Projeto de Reaproveitamento de Produtos gordurosos para produção de sabão caseiro; Proj. Oficina de 
reaproveitamento de resíduos sólidos (embalagens PET); Proj. Colônia de Férias p/ servidores da AMMA; 
Projeto Feira Limpa; Projeto Brincar, aprender e cuidar do meio ambiente na educação infantil; Projeto 
Caminhando com saúde em um ambiente equilibrado nos parques de Goiânia; Proj. Goiânia Coleta 
Seletiva: Eu faço a minha parte. 

Cartilhas como: Oxigenação: plante e cuide, melhore Goiânia e Melhore o Mundo e, Água: fonte 
de vida consumir sim desperdiçar não! 

Recursos didáticos desenvolvidos e utilizados nos trabalhos de educação ambiental. 

Oficinas nos Mutirões da Prefeitura. 

Borboletário do Jardim Botânico. 

Campanha promovida pela RMTC para alguns terminais para o dia 22 de setembro – dia mundial 
sem carro “Vá de bicicleta para o terminal e pegue o ônibus de graça!” 

Educação para o Trânsito - AMT – De janeiro a dezembro em escolas, parceria com faculdades, 
eventos educativos, cursos, eventos educativos - panfletagem, campanha educativa, campanha das 
faixas, palestras em instituições, blitz/volta às aulas e mutirão. 

LEI Nº 9106, DE 10-11-2011 - Inclui como atividade curricular o ensino de educação para o 
trânsito nas escolas da rede municipal. 

Identificação do score segundo estes dados. 

 

D. Score 

O município dispõe de: Equipamentos específicos, ações de formação continuada para crianças, 
jovens e adultos e promove campanhas de sensibilização para o desenvolvimento sustentável  = 1,00 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 
Valores de Referência 

O município dispõe de: 

1,00 
Equipamentos específicos, ações de formação continuada para crianças, jovens e 
adultos e promove campanhas de sensibilização para o desenvolvimento sustentável 

0,75 
Ações de formação continuada para crianças, jovens e adultos e promove campanhas 
de sensibilização para o desenvolvimento sustentável. 

0,50 
Ações de formação continuada somente para crianças e promove campanhas de 
sensibilização para o desenvolvimento sustentável 

0,25 Promove campanhas de sensibilização para o desenvolvimento sustentável 

0,00 
O município não dispõe de nenhuma ação em matéria de educação para o 
desenvolvimento sustentável 
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3.4 Partipação Popular 

 

3.4.1 Participação na tomada de decisão 

 

A. Definição 

Incentivo e viabilização por parte da administração municipal para a participação popular nos 
processos de elaboração, implementação e monitoramento das políticas, ações e projetos de transporte e 
mobilidade urbana. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações disponíveis no endereço oficial da Prefeitura Municipal de Goiânia. 

 

C. Método de Cálculo 

Avaliação do processo de planejamento e gestão municipal no que diz respeito à participação 
popular na elaboração, implementação e monitoramento de políticas, ações e projetos de transportes, 
mobilidade e desenvolvimento urbano. 

Identificação do score segundo estes dados. 

 

D. Score 

Incentivou e viabilizou a participação popular no desenvolvimento de políticas, ações e projetos de 
transportes, mobilidade e desenvolvimento urbano, em todas as suas etapas (elaboração, implementação 
e monitoramento).  

Na elaboração do Plano Diretor, com audiências Públicas, debates na Câmara e publicação no 
Diário Oficial. 

Orçamento Participativo. 

Reuniões / CMTC com: - Reitoria UFG; Reitoria PUC-Go, Representantes dos comerciantes ao 
longo do corredor Universitário, taxistas, associação de moradores. 

CDTC – Conselho Deliberativo do Transporte Coletivo. 

Audiências públicas em algumas intervenções.  

AMT - Consulta popular – Antes das modificações da geometria da sinalização ou mudança de 
fluxo - é feito pesquisa com os moradores do entorno.  

Diário Oficial – Publica os Contratos e Convênios. 

Site da Prefeitura: Divulgação do andamento de obras e ações das várias Secretarias e Agências. 

Na AMOB as obras na maioria são solicitações da população. Já para as obras exigidas por lei 
são feitas audiências públicas assim como também as determinadas pelo Plano de Governo. 

COMPUR – Conselho Municipal de Política Urbana:  Reunião mensal com representantes de 
várias Secretarias Municipais, Estaduais e Instituições. = 1,00. 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 
Valores de Referência 

A administração municipal: 

1,00 
Incentivou e viabilizou a participação popular no desenvolvimento de políticas, ações e 
projetos de transportes, mobilidade e desenvolvimento urbano, em todas as suas etapas 
(elaboração, implementação e monitoramento) 

0,66 
Incentivou e viabilizou a participação popular no desenvolvimento de políticas, ações e 
projetos de transportes, mobilidade e desenvolvimento urbano, em duas de suas etapas 
(elaboração, implementação ou monitoramento) 

0,33 
Incentivou e viabilizou a participação popular no desenvolvimento de políticas, ações e 
projetos de transportes, mobilidade e desenvolvimento urbano, somente em uma de 
suas etapas (elaboração, implementação ou monitoramento) 

0,00 
Não incentivou nem viabilizou a participação popular no desenvolvimento de quaisquer 
políticas, ações e projetos de transportes, mobilidade e desenvolvimento urbano. 
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3.5 Qualidade de Vida 

 

3.5.1 Qualidade de vida 

 

A. Definição 

Porcentagem da população satisfeita com a cidade como local para viver. 

 

B. Fontes de Dados 

Reportagens publicadas no jornal O Popular: 12/07/07- Dados da pesquisa realizada pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ) - encomendada pela revista Você S.A - Goiânia é a 2ª melhor 
cidade do Centro-Oeste; 28/11/07 - Capital é eleita uma das melhores do País - 12ª edição da 
Certificação Internacional Brasil Américas 2007 - (IQV) a 3ª classificada entre as cidades brasileiras 
no quesito; 25/10/09-GOIÂNIA PELOS OLHOS DO GOIANIENSE – Orgulho de uma cidade boa para 
se viver e autoestima elevada; 5/08/2010- Prefeitura recebe prêmio Chico Mendes - Qualidade de 
vida – Verde – Prêmio Sócio Ambiental Chico Mendes – Promovido pelo Instituto Internacional de 
Pesquisa e Responsabilidade Sócio Ambiental Chico Mendes; Saiu uma pesquisa do IBGE referente 
ao censo 2010, divulgado em 25/05/2012, onde aponta Goiânia como uma das melhores cidades em 
Qualidade de Vida, mostrando a cidade com maiores incidências de iluminação pública (99,6%), 
identificação e sinalização de ruas e avenidas (94,1%), presença de meio-fio/guia (77%) e 
arborização (89,5%). Goiânia também é a principal referência nacional nos rankings de menor 
incidência de lixo acumulado nas ruas (2,6%) e de esgoto a céu aberto (apenas 0,5%; a média 
nacional é de 11%) no entorno dos domicílios que participaram do Censo 2010. 

 

C. Método de Cálculo 

O índice foi calculado levando-se em consideração os dados e informações das reportagens 
pesquisadas e matérias/ pesquisas publicadas e também a pesquisa do IBGE referente ao censo 2010, 
divulgado em 25/05/2012, onde aponta Goiânia como uma das melhores cidades em Qualidade de Vida. 

 

D. Score 

Porcentagem da população (ou dos entrevistados) considera a cidade “bom” e “excelente” lugar 
para se viver = 100% 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem da população (ou dos entrevistados) considera a cidade “bom” e 
“excelente” lugar para se viver 

1,00 100 % 

0,75 75 % 

0,50 50 % 

0,25 25 % 

0,00 0 

 

4 ASPECTOS POLÍTICOS 

 

4.1 Integração de Ações Políticas 

 

4.1.1 Integração entre níveis de governo 

 

A. Definição 

Frequência e grau de integração de ações, programas e projetos de transportes, mobilidade e 
desenvolvimento urbano desenvolvidos pelo município, em conjunto com o governo estadual e/ou federal. 
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B. Fontes de Dados 

Secretarias da Prefeitura de Goiânia (2011 e 2012). 

 

C. Método de Cálculo 

Levantamento das ações e projetos de transportes e mobilidade realizados no município, 
desenvolvidos junto ao governo estadual e/ou federal: 

Na Prefeitura de Goiânia é frequente envolvendo os governos Municipal, Estadual e Federal.  

Identificação do score segundo estes dados.  

 

D. Score 

As ações integradas são: Frequentes, envolvendo os governos municipal, estadual e federal. = 
0,75. 

 

E. Normalização 

0,75 

 

Score 
Valores de Referência 

As ações integradas são: 

1,00 Muito frequentes, envolvendo os governos municipal, estadual e federal. 

0,75 Frequentes, envolvendo os governos municipal, estadual e federal 

0,50 Pouco frequentes, envolvendo os governos municipal, estadual e federal. 

0,25 Pouco frequentes, envolvendo somente os governos municipal e estadual 

0,00 
As ações integradas entre os governos municipal, estadual e federal são aras no 
município. 

 

4.1.2 Parcerias público-privadas 

 

A. Definição 

Ações, projetos, serviços ou infraestrutura de transporte urbano viabilizados por meio de parcerias 
entre o governo municipal e entidades privadas. 

 

B. Fontes de Dados 

CMTC, AMT, AMOB, SEPLAM (2012). 

 

C. Método de Cálculo 

Verificação da existência de projetos de transportes e mobilidade urbana, desenvolvidos por meio 
de parcerias público-privadas. 

Identificação do score segundo estes dados. 

 

D. Score 

Encontram-se em preparação no município = 0,50. 

 

E. Normalização 

0,50 

 

Score 
Valores de Referência 

Projetos de transportes e mobilidade urbana por meio de parcerias público-privadas: 

1,00 Já foram implementados no município 

0,50 Encontram-se em preparação no município 

0,00 Não estão previstos nem foram implementados no município 

 



159 

4.2 Captação e Gerenciamento de Recursos 
 
4.2.1 Captação de recursos 

 

A. Definição 
Porcentagem dos recursos municipais para financiamento de projetos de transportes e mobilidade 

oriundos de taxações aos veículos/usuários, multas ou pedágios urbanos. 
 

B. Fontes de Dados 
Várias Secretarias: AMT, CMTC, METROBUS, SEPLAM, AMOB, COMURG, METROBUS 

(2011). 
 

C. Método de Cálculo 
Foram contabilizados R$ 257.377.086,21 disponíveis para investimentos em mobilidade urbana e 

projetos de transporte público, dos quais R$ 28.933.299,90 são obtidos a partir de multas de trânsito. 
 

D. Score 
11,24 % 
 

E. Normalização 
0.56 
 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem dos recursos municipais para transportes e mobilidade obtidos por meio 
de taxações, multa ou pedágios urbanos 

1,00 20 % ou mais 

0,75 15 % 

0,50 10 % 

0,25 5 % 

0,00 0 

 

4.2.2 Investimentos em sistemas de transporte 
 

A. Definição 
Investimentos em sistemas de transportes e mobilidade urbana feitos pelo município no ano de 

referência. 
 

B. Fontes de Dados 
Secretarias Municipais e Estaduais (2011). 
 

C. Método de Cálculo 
Levantamento das áreas e tipos de investimentos feitos em sistemas de transportes e mobilidade 

pelo município no último ano: 

Obras de infraestrutura, obras novas e reformas (manutenção corretiva e preventiva); 

Provisão e melhoria de serviços de transporte coletivo (METROBUS – compra de 90 ônibus em 
2011); 

Sistemas de gestão e controle de tráfego; 

Campanhas educativas e de sensibilização;  

Construção do Eixo Universitário com faixa preferencial monitorada eletronicamente para o 
Transporte Coletivo, calçadas acessíveis e ciclovia (2011/2012); 

Lei Nº 9096, de 27/10/11 Nº D. O - 5.219, de 01/11/2011- Código Municipal de Mobilidade Urbana; 

Identificação do score segundo estes dados. 
 

D. Score 
Obras de infraestrutura, investimentos na provisão e melhoria de serviços de transporte coletivo, 

projetos para os modos não-motorizados de transporte e ampliação da mobilidade de pessoas com 
necessidades especiais= 0,75. 

E. Normalização 
0,75 
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Score 
Valores de Referência 

Houve investimentos no ano de referência no município em: 

1,00 

Obras de infraestrutura, investimentos na provisão e melhoria de serviços de transporte 
coletivo, projetos para os modos não-motorizados de transporte e ampliação da 
mobilidade de pessoas com necessidades especiais, além de planos de mobilidade 
urbana. 

0,75 
Obras de infraestrutura, investimentos na provisão e melhoria de serviços de transporte 
coletivo, modos não-motorizados de transporte ou ampliação da mobilidade de pessoas 
com necessidades especiais. 

0,50 
Obras de infraestrutura e investimentos na provisão e melhoria de serviços de transporte 
coletivo. 

0,25 
Somente em obras emergenciais, corretivas e preventivas de infraestrutura de 
transportes. 

0,00 Não houve investimentos em infraestrutura, sistemas de transportes e mobilidade. 

 

4.2.3 Distribuição dos recursos (coletivo x privado) 

 

A. Definição 

Razão entre os investimentos públicos com infraestrutura para o transporte coletivo e 
infraestrutura para o transporte privado. 

 

B. Fontes de Dados 

Várias Secretarias: AMOB, AMT, CMTC, SEPLAM, COMURG, METROBUS (2011). 
 

C. Método de Cálculo 

Identificação e levantamento nas várias Secretarias, dos investimentos em infraestrutura para 
modos coletivos e privados de transporte, quantificando os valores: 

Investimentos em infraestrutura para modos coletivos: R$ 162.046.016,83; 

Investimentos em infraestrutura para modos privados: R$ 58.778.050,20; 

Calcular a razão entre modos coletivos pelos modos privados. 
 

D. Score 

2,76 
 

E. Normalização 

1,00 

 

Score Valores de Referência 

1,00 
I >1 Os investimentos em infraestrutura para transporte coletivo no município no ano de 
referência foram superiores aos investimentos em infraestrutura para o transporte 
privado 

0,75 
I = 1 Os investimentos em infraestrutura para transporte coletivo no município no ano de 
referência foram equivalentes aos investimentos em infraestrutura para o transporte 
privado 

0,50 
0,5< I <1 Houve investimentos em infraestrutura para transporte coletivo no município no 
ano de referência, porém, estes foram um pouco inferiores aos investimentos em 
infraestrutura para o transporte privado 

0,25 
0< I ≤ 0,5 Houve investimentos em infraestrutura para transporte coletivo no município 
no ano de referência, porém, estes foram bastante inferiores aos investimentos em 
infraestrutura para o transporte privado 

0,00 
I=0 Não houve investimentos em infraestrutura para transporte coletivo no município no 
ano de referência. Os recursos foram destinados à provisão, ampliação e manutenção 
de vias de uso predominante de automóveis 
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4.2.4 Distribuição dos recursos (motorizados x não motorizados) 

 

A. Definição 

Razão entre os gastos públicos com infraestrutura para os modos não motorizados e 
infraestrutura para os modos motorizados de transporte. 

 

B. Fontes de Dados 

Várias Secretarias: AMOB, AMT, CMTC, SEPLAM, METROBUS(2011). 

 

C. Método de Cálculo 

Identificação e levantamento nas várias Secretarias, dos investimentos em infraestrutura para 
modos não motorizados e motorizados, quantificando os valores: 

Investimentos em infraestrutura para modos não motorizados: R$ 58.778.050,20; 

Investimentos em infraestrutura para modos motorizados: R$ 5.349.337,45; 

Calcular a razão entre modos não motorizados e motorizados. 

 

D. Score 

0,09 

 

E. Normalização 

0,25 

 

Score Valores de Referência 

1,00 
I > 1 Os investimentos em infraestrutura para modos não motorizados de transporte no 
município no ano de referência foram superiores aos investimentos em infraestrutura 
para os modos motorizados 

0,75 
I = 1 Os investimentos em infraestrutura para modos não motorizados de transporte no 
município no ano de referência foram equivalentes aos investimentos em infraestrutura 
para os modos motorizados 

0,50 
0,5 < I < 1 Houve investimentos em infraestrutura para modos não motorizados de 
transporte no município no ano de referência, porém, estes foram um pouco inferiores 
aos investimentos em infraestrutura para os modos motorizados 

0,25 
0 < I ≤ 0,5 Houve investimentos em infraestrutura para modos não motorizados de 
transporte no município no ano de referência, porém, estes foram bastante inferiores 
aos investimentos em infraestrutura para os modos motorizados 

0,00 
I = 0 Não houve investimentos em infraestrutura para modos não motorizados de 
transporte no município no ano de referência. Os recursos foram destinados a provisão, 
ampliação e manutenção de vias de uso de veículos 

 

4.3 Política de Mobilidade Urbana 

 

4.3.1 Política de mobilidade urbana 

 

A. Definição 

Existência ou desenvolvimento de política de transportes e mobilidade em nível local, 
especialmente no que diz respeito à elaboração do Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade. 

 

B. Fontes de Dados 

CMTC – companhia Metropolitana de Transportes Coletivos - Goiânia (2011). 

 

C. Método de Cálculo 

Levantamento da existência ou desenvolvimento de política de transportes e mobilidade em nível 
local, especialmente no que diz respeito à elaboração do Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade. 
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O município possui o “Plano Diretor de Transporte Coletivo da Grande Goiânia (PDSTC-RMG)” - 
aprovado com a Deliberação nº 057, de 04/05/07 e está na fase de sua implantação. 

 

D. Score 

O município encontra-se no seguinte estágio no ano de referência: Fase de implantação e 
efetivação do Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade ou outro instrumento referente à política de 
mobilidade urbana = 1,00. 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 
Valores de Referência 

O município encontra-se no seguinte estágio no ano de referência: 

1,00 
Fase de implantação e efetivação do Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade ou 
outro instrumento referente à política de mobilidade urbana  

0,75 
Fase de institucionalização do Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade ou outro 
instrumento referente à política de mobilidade urbana 

0,50 
Fase de desenvolvimento de estudos e projetos relacionados à elaboração do Plano 
Diretor de Transporte e da Mobilidade ou outro instrumento referente à política de 
mobilidade urbana 

0,25 
Fase de mobilização ou contratação de consultoria especializada para elaboração do 
Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade ou outro instrumento referente à política de 
mobilidade urbana 

0,00 
O município não possui qualquer política ou plano de mobilidade urbana em implantação 
ou em desenvolvimento 

 

5 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 

 

5.1 Provisão e Manutenção da Infraestrutura de Transportes 

 

5.1.1 Densidade e conectividade da rede viária 

 

A. Definição 

Densidade e conectividade da rede viária urbana. 

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada do município fornecida pela SEPLAM (2012). 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares:  

Área do município: 717,25 km², 

Área urbana: 441,33 km², porém foi desconsidera as áreas de APP dentro do perímetro 
(42,33km²), resultando numa área de 399,00 km²; 

Extensão total do sistema viário na área urbana – 5.209,52km; 

Cálculo da densidade da rede viária pelo quociente entre a extensão total das vias urbanas e 
áreas urbanizadas do município –  13,06km/km²; 

Criação de malha de pontos de 100 x 100 metros cobrindo toda a área onde se desenvolve o 
sistema viário urbano: contagem do número de nós da respectiva malha – 44.102 nós; 

Contagem do número de nós do sistema viário em relação ao número ideal de nós da área 
urbana – 59.800 (135,60 %); 

A relação entre os dois resultados fornece o score. 

 

D. Score 

Alta/Alta = 1,00. 
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E. Normalização 

1,00 

 

Score 

Valores de Referência 

Densidade: Baixa < 10 km/km² 

                 Alta > 10 km/km² 

Conectividade:Baixa <50 % dos nós 

                 Alta > 50 % dos nós 

1,00 Alta/Alta 

0,66 Baixa/Alta 

0,33 Alta/Baixa 

0,00 Baixa/Baixa 

 

5.1.2 Vias pavimentadas 

 

A. Definição 

Extensão de vias pavimentadas em relação à extensão total do sistema viário urbano. 

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada do município e base das vias por tipo de pavimento, fornecidas pela 
SEPLAM (2012); 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas e Sistemas de Informações Geográficas: 

Cálculo da extensão total do sistema viário na área do município – 5.945,06km;  

Cálculo da extensão total do sistema viário na área urbana –  5.209,52km; 

Identificação das vias não pavimentadas e sua extensão – 200,56km = 200.560,00m;  

Extensão de vias pavimentadas - 5.035,03 km = 5.035.029,30 m; 

O score é obtido pela razão entre a extensão total de vias pavimentadas e a extensão total do 

sistema viário urbano. 

 

D. Score 

Porcentagem do sistema viário urbano pavimentado.= 96,65% 

 

E. Normalização 

0,96 

 

Score 
Valores de Referência 

Porcentagem do sistema viário urbano pavimentado. 

1,00 100 % 

0,75 77,5 % 

0,50 55 % 

0,25 32,5 % 

0,00 Até 10 % 

 

5.1.3 Despesas com manutenção da infraestrutura 

 

A. Definição 

Forma de aplicação dos recursos públicos na manutenção e conservação da infraestrutura para 
todos os modos de transportes. 

 

B. Fontes de Dados 

Lei de Diretrizes Orçamentárias, Secretaria Municipal de Finanças e AMOB (2010 a 2012). 



164 

C. Método de Cálculo 
Identificação obtida em várias Secretarias Municipais e Estaduais dos recursos investidos em 

mobilidade urbana e projetos de transporte em 2011: 

Total de recursos em mobilidade urbana e projetos de transporte: R$ 257.377.086,21;  

Investimentos em manutenção e conservação da infraestrutura de transportes (revitalização de 
vias, recuperação de calçadas, manutenção de vias públicas, gestão de sinalização, gerenciamento e 
manutenção do transporte coletivo): R$  71.891.510,71;   

Calcular a porcentagem dos recursos para mobilidade e projetos de transportes investidos na 
manutenção e conservação de sua infraestrutura (27,93%). 

 
D. Score 
As despesas com manutenção e conservação de infraestrutura de transportes contemplaram 

intervenções de caráter emergencial, manutenção corretiva e preventiva das infraestruturas 
existentes, porém, estas despesas representaram menos de 50 % do total de recursos municipais 
investidos em sistemas de transportes e mobilidade no ano de referência. 

 
E. Normalização 
0,50 
 

Score Valores de Referência 

1,00 

As despesas com manutenção e conservação de infraestrutura de transportes 
contemplaram intervenções de caráter emergencial, manutenção corretiva e preventiva 
das infraestruturas existentes, representando mais de 50 % do total de recursos 
municipais investidos em sistemas de transportes e mobilidade no ano de referência.  

0,75 

As despesas com manutenção e conservação de infraestrutura de transportes 
contemplaram intervenções de caráter emergencial, manutenção corretiva e preventiva 
das infraestruturas existentes, representando aproximadamente 50 % do total de 
recursos municipais investidos em sistemas de transportes e mobilidade no ano de 
referência.  

0,50 

As despesas com manutenção e conservação de infraestrutura de transportes 
contemplaram intervenções de caráter emergencial, manutenção corretiva e preventiva 
das infraestruturas existentes, porém, estas despesas representaram menos de 50 % do 
total de recursos municipais investidos em sistemas de transportes e mobilidade no ano 
de referência. 

0,25 

As despesas com manutenção e conservação de infraestrutura de transportes se 
limitaram a intervenções de caráter emergencial, representando menos de 50 % do total 
de recursos municipais investidos em sistemas de transportes e mobilidade no ano de 
referência. 

0,00 
Não houve qualquer despesa com manutenção e conservação da infraestrutura de 
transportes no ano de referência no município. 

 

5.1.4 Sinalização viária 
 

A. Definição 
Avaliação por parte da população sobre a qualidade da sinalização viária implantada na área 

urbana do município, ou estudos específicos. 
 
B. Fontes de Dados 
Estudos específicos do IBGE referente ao censo 2010, divulgado em 25/05/2012. 
 
C. Método de Cálculo 
Pesquisa do IBGE referente ao censo 2010, divulgado em 25/05/2012, onde aponta Goiânia 

como uma das melhores cidades em vários aspectos, mostrando a cidade com maior incidência de 
iluminação pública (99,6%), identificação e sinalização de ruas e avenidas (94,1%), presença de 
meio-fio/guia (77%) e arborização (89,5%).  

 

D. Score 
“Boa” para os modos motorizados e não motorizados de transporte = 0,60. 
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E. Normalização 
0,60 

 

Score 
Valores de Referência 

A maioria da população (ou dos entrevistados) classifica a sinalização viária como: 

1,00 “Excelente” para os modos motorizados e não motorizados de transporte 

0,80 “Excelente” somente para os modos motorizados de transporte 

0,60 “Boa” para os modos motorizados e não motorizados de transporte 

0,40 “Boa” somente para os modos motorizados de transporte 

0,20 “Ruim” somente para os modos motorizados de transporte 

0,00 “Ruim” para os modos motorizados e não motorizados de transporte 

 
5.2 Distribuição da Infraestrutura de Transportes 
 
5.2.1 Vias para transporte coletivo 

 
A. Definição 
Porcentagem da área urbana da cidade atendida por vias exclusivas ou preferenciais para 

transporte coletivo por ônibus. 
 
B. Fontes de Dados 
Base georreferenciada do município fornecida pela SEPLAM (2012). 
 
C. Método de Cálculo 
Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas e Sistemas de Informações Geográficas; 
Delimitação e cálculo da área urbana - 399,00  km² excluindo-se as áreas de APP; 

Identificação das vias exclusivas ou preferenciais para transporte coletivo: 

Corredores exclusivos do transporte de massa; 

Vias com circulação de linhas alimentadoras integradas à rede troncal. 

Criação de um buffer ao redor de linhas de ônibus, considerando junção das áreas sobrepostas: 

Com largura de 500 metros para cada lado dos corredores = 25,622km²; 

Com largura de 300 metros para cada lado para as linhas alimentadoras = 238 km². 

Cálculo da área total coberta pelo buffer = 263,62km²; 

O score é obtido através do cálculo da razão entre a área total do buffer e a área urbana do 
município: 66 % 

 
D. Score 
66 % 
 
E. Normalização 
0,66 
 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem da área urbana do município é atendida por vias exclusivas ou 
preferenciais para transporte coletivo por ônibus e linhas alimentadoras integradas 

1,00 100 % 

0,75 75 % 

0,50 50 % 

0,25 25 % 

0,00 0,00 % 
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6 MODOS NÃO MOTORIZADOS 
 

6.1 Transporte Cicloviário 
 

6.1.1 Extensão e conectividade de ciclovias 
 

A. Definição 

Cobertura e conectividade da rede de vias para bicicleta. 
 

B. Fontes de Dados 

Bases georreferenciadas do município fornecidas pela SEPLAM: 

Vias municipais 

Ciclovias. 
 

C. Método de Cálculo 

Identificação da extensão do sistema viário e ciclovias: 

Sistema viário (município) = 5.945,06km ; (área urbana) = 5.209,52km; 

Ciclovia construída no Corredor Universitário =2,5 km;  

Ciclovia Prevista no Projeto com execução em andamento do PUAMA - Programa de 
Urbanização Ambiental Macambira Anicuns = 40 km; 

Ciclovia Goiânia-Bela Vista = aproximadamente 10 km. 

Calcular a razão entre a extensão total de ciclovias e a extensão total do sistema viário urbano. 
 

D. Score 

Em torno de 2% de ciclovias em relação ao sistema viário = 0,21% e há baixa conectividade = 
0,25. 

 

E. Normalização 

0,25  

 

Score Valores de Referência 

1,00 
Mais de 25 % do sistema viário urbano apresenta ciclovia ou ciclofaixas e a rede 
apresenta alta conectividade 

0,75 
Mais de 25 % do sistema viário urbano apresenta ciclovia ou ciclofaixas e a rede 
apresenta baixa conectividade 

0,50 
Até 25% do sistema viário urbano apresenta ciclovias ou ciclofaixas e a rede apresenta 
alta conectividade 

0,25 
Até 25 % do sistema viário urbano apresenta ciclovia ou ciclofaixas e a rede apresenta 
baixa conectividade 

0,00 Não há no município nenhum trecho de ciclovia ou ciclofaixa 

 

6.1.2 Frota de bicicleta 
 

A. Definição 

Número de bicicletas por 100 habitantes no município. 
 

B. Fontes de Dados 

Em 2004, a estimativa oficial foi feita pela então SMT, atual AMT (Agência Municipal de Trânsito) 
com base no faturamento das lojas vendedoras de bicicletas e no aumento de vendas dos últimos 7 anos 
(com relação ao ano da pesquisa). Naquele ano foram estimadas 145.000 bicicletas, sendo uma 
constatação que pelo menos 60 % delas seriam utilizadas para transporte. Em 2011, os números foram 
atualizados, com base no crescimento de vendas registrado, obtendo o número de 210.000 bicicletas na 
cidade. 

C. Método de Cálculo 

Identificação do número de bicicletas na cidade: 210.000; 

Identificação da população total do município 2011: 1.318.149 habitantes. 
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D. Score 
16 bicicletas/100 habitantes 
 

E. Normalização 
0,05 
 

Score 
Valores de Referência 

Número de bicicletas por 100 habitantes do município 

1,00 35 ou mais 

0,75 30 

0,50 25 

0,25 20 

0,00 Até 15 

 
6.1.3 Estacionamento de bicicletas 

 
A. Definição 
Porcentagem dos terminais de transporte público urbano que possuem estacionamento para 

bicicletas. 
 

B. Fontes de Dados 
Companhia Metropolitana de Transportes CMTC – 2011/2012. 
 

C. Método de Cálculo 
Identificação do número de terminais de transporte público urbano existentes no município: 

20 terminais na região Metropolitana, sendo 11 terminais urbanos de Goiânia. 

Identificação do número de terminais de transporte urbano existentes no município com 
infraestrutura para estacionamento de bicicletas: 

Atualmente existe estacionamento de bicicletas em 05 (cinco) terminais de Goiânia.  Após reforma 
está previsto que todos os terminais terão bicicletários, tanto de Goiânia como da Região Metropolitana. 

No Eixo Universitário finalizado recentemente, em vários pontos ao longo do mesmo, foram 
construídas 40 (quarenta) vagas em paraciclos, equivalendo a 2 (dois) terminais.  

O score é obtido pela razão entre os terminais urbanos com bicicletários em relação ao número 
total de terminais. 

 

D. Score 
Porcentagem dos terminais urbanos de transporte público que apresentam área para 

estacionamento de bicicletas = 45%. 
 

E. Normalização 
0,45 
 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem dos terminais urbanos de transporte público que apresentam área para 
estacionamento de bicicletas 

1,00 100 % 

0,75 75 % 

0,50 50 % 

0,25 25 % 

0,00 0 
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6.2 Modos Não Motorizados 

 

6.2.1 Vias para pedestres 

 

A. Definição 

Cobertura e conectividade da rede de vias para pedestres. 

 

B. Fontes de Dados 

Pesquisa feita com Técnico da Divisão de Estruturação Viária da SEPLAM. 

Sistema viário ; 

Base do sistema viário com identificação das vias exclusivas pra pedestres (calçadões). 

 

C. Método de Cálculo  

Utilizando a base do sistema viário, com o auxilio de planilhas eletrônicas calculou-se as 
respectivas extensões:  

Sistema viário (município): 5.945,06km; 

Sistema viário (urbano):  5.209,52km; 

Vias exclusivas para pedestres: 2 % do sistema viário. 

 

D. Score 

Até 25 % do sistema viário urbano é composto por vias especiais ou preferenciais para pedestres, 
porém, a rede apresenta baixa conectividade = 0,25. 

 

E. Normalização 

0,25 

 

Score Valores de Referência 

1,00 
Mais de 25 % do sistema viário urbano é composto por vias especiais ou preferenciais 
para pedestres e a rede apresenta alta conectividade. 

0,75 
Mais de 25 % do sistema viário urbano é composto por vias especiais ou preferenciais 
para pedestres, porém, a rede apresenta baixa conectividade. 

0,50 
Até 25 % do sistema viário urbano é composto por vias especiais ou preferenciais para 
pedestres e a rede apresenta alta conectividade. 

0,25 
Até 25 % do sistema viário urbano é composto por vias especiais ou preferenciais para 
pedestres, porém, a rede apresenta baixa conectividade. 

0,00 Não há no município vias especiais ou preferenciais para pedestres 

 

6.2.2 Vias com calçadas 

 

A. Definição 

Extensão de vias com calçadas em ambos os lados, com largura superior a 1,20 metros, em 
relação à extensão total da rede viária principal. 

 

B. Fontes de Dados 

Pesquisa feita com Técnico da Divisão de Estruturação Viária da SEPLAM. 

 

C. Método de Cálculo 

Identificação das extensões do sistema viário e das calçadas. 

Sistema viário: 5.209,513,25m (área urbana). 

Calcula-se que somente 5% das calçadas em ambos os lados, possuam largura inferior a 1,20 
metros, isto acontece em Setor planejado somente em vielas do Setor Sul e a outra parte em 
regularizações onde a ocupação foi desordenada, definindo assim  o score. 
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D. Score 

Porcentagem da rede viária principal que apresenta calçadas em ambos os lados e com 
largura igual ou superior a 1,20 metros = 95% 

 

E. Normalização 

0,94 

 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem da rede viária principal que apresenta calçadas em ambos os lados e com 
largura igual ou superior a 1,20 metros 

1,00 100 % 

0,75 77,5 % 

0,50 55 % 

0,25 32,5 % 

0,00 Até 10 % 

 

6.3 Redução de Viagens 

 

6.3.1 Distância de viagem 

 

A. Definição 

Distância média de viagens feitas na área urbana ou metropolitana, para todos os modos, em um 
único sentido, por motivo trabalho ou estudo. 

 

B. Fontes de Dados 

Dados indisponíveis no Estudo de Origem e Destino. 

 

C. Método de Cálculo 

Não foi calculado devido à indisponibilidade de dados. 

 

D. Score 

 

E. Normalização 

Score 

Valores de Referência 

Distância média das viagens urbanas e metropolitanas, para todos os modos, em um 
único sentido, por motivo trabalho ou estudo 

1,00 Igual ou inferior a 2 km 

0,75 4 km 

0,50 6 km 

0,25 8 km 

0,00 Maior ou igual a 10 km 

 

6.3.2 Tempo de viagem 

 

A. Definição 

Tempo médio de viagens feitas na área urbana ou metropolitana, para todos os modos, em um 
único sentido, por motivo trabalho ou estudo.  

 

B. Fontes de Dados 

Dados indisponíveis no Estudo de Origem e Destino. 
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C. Método de Cálculo 

Não foi calculado devido à indisponibilidade de dados. 

 

D. Score 

 

E. Normalização 

 

Score 

Valores de Referência 

Tempo médio de viagem para deslocamentos urbanos e metropolitanos, por motivo 
trabalho e estudo, para todos os modos de transporte 

1,00 Igual ou inferior a 20 min 

0,75 30 min 

0,50 40 min 

0,25 50 min 

0,00 60 min ou mais 

 

6.3.3 Número de viagens 

 

A. Definição 

Número médio de viagens diárias por habitante em área urbana ou metropolitana, considerando 
todos os modos de transporte. 

 

B. Fontes de Dados 

Dados: Relatório do Estudo de Origem e Destino das viagens na Região Metropolitana de 
Goiânia, 2000. 

 

C. Método de Cálculo 

Razão entre o número total de viagens por dia para todos os motivos e modos de transporte e a 
população urbana no ano de referência. 

Nº de viagens = 1.857.120 

População em 2000 = 1.093.007 

 

D. Score 

Número médio de viagens diárias por habitante  = 1,69 

 

E. Normalização 

0,85 

Score 
Valores de Referência 

Número médio de viagens diárias por habitante 

1,00 2 ou mais 

0,75 1,5 

0,50 1,0 

0,25 0,5 

0,00 Inferior a 0,5 

 

6.3.4 Ações para reduções do tráfego motorizado 

 

A. Definição 

Políticas, estratégias ou ações empreendidas pelo município com objetivo de reduzir o tráfego 
motorizado. 

 

B. Fontes de Dados 

Agência Municipal de Trânsito – AMT.  
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C. Método de Cálculo 

Levantamento e análise dos dispositivos desenvolvidos e implantados no município no ano de 
referência, relacionados à redução do tráfego motorizado: 

- Estímulo para a utilização de carona solidária através de campanhas educativas em escolas, 
universidades e empresas;  

- Transporte de funcionários em ônibus fretados (CELG, Prefeitura de Goiânia, etc); 

-  Cobrança de estacionamento na área central (Área Azul).  

- Restrição de circulação de veículos pesados e regulamentação de horário e área para carga e 
descarga na área central;  

- Proibição de estacionamento em vias – em vários pontos (principalmente de corredor viário) e 
retirada de estacionamento e conversões à esquerda. 

 

D. Score 

Campanha educativa, delimitação de áreas com restrição para circulação de veículos e proibição 
de estacionamento em algumas vias. 

 

E. Normalização 

0,50 

 

Score 
Valores de Referência 

Foram implantados no município: 

1,00 
Campanha educativa, rodízio veicular, delimitação de áreas com restrição para 
circulação de veículos e pedágio urbano. 

0,75 
Campanha educativa, rodízio veicular e delimitação de áreas com restrição para 
circulação de veículos. 

0,50 Campanha educativa e rodízio veicular.  

0,25 Apenas campanha educativa. 

0,00 
Não foi desenvolvido ou implantado nenhum mecanismo visando a redução do tráfego 
motorizado no município no ano de referência. 

 

7 PLANEJAMENTO INTEGRADO 

 

7.1 Capacitação de Gestores 

 

7.1.1 Nível de formação de técnicos e gestores 

 

A. Definição 

Porcentagem de técnicos e gestores de órgãos de planejamento urbano, transportes e mobilidade 
com qualificação superior, do total de trabalhadores destes órgãos no ano de referência. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações obtidas através  de diversas  secretarias municipais (SEPLAM, AMT, SEINFRA, 
AMOB e CMTC e METROBUS). 

 

C. Método de Cálculo 

O indicador em questão foi calculado com dados obtidos em alguns órgãos municipais 
consultados e através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos ( 2011). 

 

D. Score 

19,72%  

 

E. Normalização 

0,74 
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Score 

Valores de Referência 

Porcentagem dos técnicos e gestores de órgãos de planejamento urbano, transportes e 
mobilidade, no ano de referência, que possuem qualificação superior.  

1,00 25 % ou mais 

0,75 20 % 

0,50 15 % 

0,25 10 % 

0,00 Até 5 % 

 

7.1.2 Capacitação de técnicos e gestores 

 

A. Definição 

Número de horas de treinamento e capacitação oferecidas por técnico e gestor das áreas de 
planejamento urbano, transportes e mobilidade durante o ano de referência. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações obtidas através de diversas secretarias da prefeitura municipal. 

 

C. Método de Cálculo 

O indicador em questão foi estimado pelas características dos funcionários nos órgãos municipais 
consultados especialmente na SEPLAM, CMTC e METROBUS ( média dos anos 2010 e 2011). 

 

D. Score 

40 horas ou mais = 1,00 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 

Valores de Referência 

Horas/funcionário/ano de cursos e treinamentos oferecidos a técnicos e gestores das 
áreas de planejamento urbano, transportes e mobilidade no ano de referência. 

1,00 40 horas ou mais 

0,75 32 horas 

0,50 24 horas 

0,25 16 horas 

0,00 8 horas ou menos 

 

7.2 Áreas Centrais e de Interesse Histórico 

 

7.2.1 Vitalidade do centro 
 

A. Definição 

Medida da vitalidade do centro da cidade em dois momentos distintos, baseada no número de 
residentes e no número de empregos nos setores de comércio e serviços localizados na área. 

 

B. Fontes de Dados 

Base Georreferenciada da CELG (2012). 

Base Georreferenciada da SEPLAM (2012). 

SEPLAM /DPESE /DVPEE /DVESE 
 

C. Método de Cálculo 

Adaptação do índice para o uso dos dados de número de estabelecimentos no lugar do número 
de empregos na região central. 



173 

Identificação dos usos no bairro Centro para o ano de 2006: 

Domicílios total: 15.443 

Domicílios residenciais: 10.266 

Indústrias: 185; 

Comércios: 5.813; 

Identificação dos usos no bairro Centro para o ano de 2011: 

Domicílios total: 17.791; 

Domicílios residenciais: 11.496; 

Indústrias: 95; 

Comércios: 6.200; 

Para o cálculo do score foi utilizada a seguinte fórmula: 

I = (D/D0 + E/E0) / 2 

Onde: 

I = medida da vitalidade da área central; 

D = número de domicílios na área central da cidade para o ano de referência; 

Do = número de domicílios na área central da cidade para o ano-base; 

E = número de empregos nos segmentos de comércio e serviços privados na área central da 
cidade para o ano de referencia; 

Eo = número de empregos nos segmentos de comércio e serviços privados na área central da 
cidade para o ano-base. 

 

D. Score 

Cálculo do valor de I = 1,08 

 

E. Normalização 

0,54 

 

Score Valores de Referência 

1,00 
I > 1,50 O centro apresenta forte tendência de crescimento do número de domicílios 
particulares e empregos nos setores de comércio e serviços, e forte equilíbrio entre as 
atividades diurnas e noturnas 

0,75 
I = 1,50 O centro apresenta tendência de crescimento do número de domicílios 
particulares e empregos nos setores de comércio e serviços, e equilíbrio entre as 
atividades diurnas e noturnas 

0,50 
I = 1,00 O centro apresenta tendência de estabilidade com manutenção do número de 
domicílios particulares e empregos nos setores de comércio e serviços, e equilíbrio entre 
as atividades diurnas e noturnas 

0,25 
I = 0,50 O centro da cidade apresenta tendência de esvaziamento, com declínio do 
número de domicílios particulares e empregos nos setores de comércio e serviços, e 
desequilíbrio entre as atividades diurnas e noturnas 

0,00 
I < 0,50 O centro da cidade apresenta forte tendência de esvaziamento, com declínio 
acentuado do número de domicílios particulares e empregos nos setores de comércio e 
serviços, e forte desequilíbrio entre as atividades diurnas e noturnas 

 

7.3 Integração Regional 

 

7.3.1 Consórcios Intermunicipais 

 

A. Definição 

Existência de consórcios públicos  intermunicipais para provisão de infraestrutura e serviços de 
transportes urbano e metropolitano. 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela Companhia de Transporte Metropolitano (CMTC), Consórcio das 
empresas privadas (Consórcio RMTC) e METROBUS Transporte Coletivo S/A. (2011). 
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C. Método de Cálculo 

Verificação da existência de consórcios públicos intermunicipais para a provisão de infraestrutura 
e serviços de transporte: 

Formatado parceria entre Governo do Estado, município de Goiânia e os demais municípios, 
consolidados por lei complementar estadual. (027; 034). – Arranjo específico, através de lei, diferenciado, 
onde cria a RMTC – incluindo os municípios pertencentes à rede Metropolitana de Goiânia e da – Região 
de Desenvolvimento Integrado de Goiânia (RDIG).  

A partir da licitação em 2008 foram regulamentados o órgão gestor (CMTC) e o Consórcio das 
empresas privadas (RMTC), com a seguinte configuração: 5 operadoras, sendo  04 privadas (Consórcio) e 
01 Estatal/mista (METROBUS).      

No contrato de concessão da CMTC para o Consórcio RMTC estão previstos compromissos 
financeiros, decorrentes do mesmo, que estabelece além da operação do sistema de transporte a reforma 
e  construção de terminais de integração. 

Recursos da CMTC: 50% Prefeitura de Goiânia; 25%  do Estado de Goiás e 25% dos demais 
municípios da Região Metropolitana de Goiânia – RMG, (Goiânia + 17 municípios). 

 

D. Score 

Foi firmado e encontra-se em vigor no ano de referência consórcio intermunicipal para  a gestão e 
prestação de serviços de transporte urbano e metropolitano = 1,00. 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 
Valores de Referência 

Foi firmado ou encontra-se em vigor no ano de referência consórcio intermunicipal para: 

1,00 
Aquisição de máquinas e equipamentos, execução de obras de manutenção, 
conservação e construção de infraestrutura e/ou prestação de serviços de transporte 
urbano e metropolitano. 

0,75 
Aquisição de máquinas e equipamentos e execução de obras de manutenção, 
conservação e construção de infraestrutura de transportes. 

0,50 
Aquisição de máquinas e equipamentos e execução de obras de manutenção e 
conservação de infraestrutura de transportes. 

0,25 Aquisição de máquinas e equipamentos para provisão de infraestrutura de transportes. 

0,00 
Não foi firmado ou encontra-se em vigor nenhum consórcio intermunicipal para provisão 
de infraestrutura e prestação de serviços de transporte.  

 

7.4 Transparência do Processo de Planejamento 

 

7.4.1 Transparência e responsabilidade 

 

A. Definição 

Existência de publicação formal e periódica por parte da administração municipal sobre assuntos 
relacionados à infraestrutura, serviços, planos e projetos de transportes e mobilidade urbana. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações disponíveis no endereço oficial na internet da Prefeitura Municipal de Goiânia (2011) 
- http://www.goiania.go.gov.br/site/index.html, - Diário Oficial - 
http://www.goiania.go.gov.br/shtml/transparencia/principal.shtml, Agência Municipal de Obras, Secretaria 
de Finanças. Secretaria de Comunicação. 

 

C. Método de Cálculo 

Licitações web (contratos e licitações para execução de obras de infraestrutura e prestação de 
serviços de transporte público), Agência Municipal de Obras (estágio de desenvolvimento de planos e 
projetos), Secretaria de Finanças (aplicação e fonte de recursos), Secretaria de Comunicação (impactos 
sociais, econômicos e ambientais de planos e projetos de transportes e mobilidade urbana) 

http://www.goiania.go.gov.br/site/index.html
http://www.goiania.go.gov.br/shtml/transparencia/principal.shtml
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Verificação das informações disponíveis no endereço oficial da Prefeitura Municipal de Goiânia na 
Internet referente à publicação formal e periódica sobre assuntos relacionados à infraestrutura, serviços, 
planos e projetos de transportes e mobilidade urbana: 

Licitações web – AMOB e AMT- (contratos e licitações para execução de obras de infraestrutura e 
prestação de serviços de transporte público); 

Secretaria de Finanças (aplicação e fonte de recursos); 

Diário Oficial do Município (informações disponibilizadas no endereço oficial na Internet). Constam 
informações referentes a investimentos em sistema viário e aplicação de verba de taxação; 

Identificação do score com base no levantamento efetuado. 

 

D. Score 

Existência de publicação formal e periódica sobre: Contratos e licitações para execução de obras 
de infraestrutura e prestação de serviços de transporte público, estágio de desenvolvimento de planos e 
projetos, aplicação e fonte de recursos, e impactos sociais, econômicos e ambientais de planos e projetos 
de transportes e mobilidade urbana = 1,00. 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 
Valores de Referência 

Existência de publicação formal e periódica sobre: 

1,00 

Contratos e licitações para execução de obras de infraestrutura e prestação de serviços 
de transporte público, estágio de desenvolvimento de planos e projetos, aplicação e 
fonte de recursos, e impactos sociais, econômicos e ambientais de planos e projetos de 
transportes e mobilidade urbana 

0,75 
Contratos e licitações para execução de obras de infraestrutura e prestação de serviços 
de transporte público, estágio de desenvolvimento de planos e projetos e aplicação e 
fonte de recursos para planos e projetos de transportes e mobilidade urbana 

0,50 
Contratos e licitações para execução de obras de infraestrutura e prestação de serviços 
de transporte público, e estágio de desenvolvimento de planos e projetos de transportes 
e mobilidade urbana 

0,25 
Contratos e licitações para execução de obras de infraestrutura e prestação de serviços 
de transporte públicos 

0,00 
Não há publicação formal e periódica sobre assuntos relacionados à infraestrutura, 
serviços, planos e projetos de transportes e mobilidade urbana 

 

7.5 Planejamento e Controle do Uso e Ocupação do Solo 

 

7.5.1 Vazios urbanos 

 

A. Definição 

Porcentagem de áreas que se encontram vazias ou desocupadas na área urbana do município. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pelo Geoprocessamento SEPLAM (2012) 
 

C. Método de Cálculo 

Cálculo da área urbana – 441,33 km²; 

Cálculo da área dos lotes vagos - 59 km²; 

Cálculo da razão entre a área total de vazios e área urbana. 
 

D. Score 

13,37 % 

E. Normalização 

0,92 
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Score 
Valores de Referência 

Porcentagem da área urbana do município vazia ou desocupada. 

1,00 Até 10 % 

0,75 20 % 

0,50 30 % 

0,25 40 % 

0,00 50 % ou mais 

 

7.5.2 Crescimento urbano 

 

A. Definição 

Razão entre a área de novos projetos (para diferentes usos) previstos ou em fase de implantação 
em regiões dotadas de infraestrutura e serviços de transportes, e a área de novos projetos em regiões 
ainda não desenvolvidas e sem infraestrutura de transportes. 

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada de linhas de ônibus, fornecida pela CMTC (2011). 

Levantamento dos loteamentos aprovados após 2009 até 2011 e também de habitações seriadas, 
conjuntos habitacionais e áreas comerciais.   

 

C. Método de Cálculo 

Criação de um buffer ao redor das linhas de transporte público. 

Cruzamento da área do buffer com a dos lotes no município: 

Cobertura do buffer nos lotes e glebas: 6,31 km²; 

Lotes e glebas não cobertos pelo buffer: 10,57 km². 

Cálculo da razão entre a área total de novos projetos em áreas dotadas de infraestrutura de 
transportes e a área total de novos projetos em áreas sem infraestrutura de transportes.  

 

D. Score 

0,60 

 

E. Normalização 

0,30 

 

Score 

Valores de Referência 

Razão entre a área total de novos projetos em áreas dotadas de infraestrutura de 
transportes e a área total de novos projetos em áreas sem infraestrutura de transportes 

1,00 Igual ou maior que 2 

0,75 1,5 

0,50 1 

0,25 0,5 

0,00 0 

 

7.5.3 Densidade populacional urbana 
 

A. Definição 

Razão entre o número total de habitantes da área urbana e a área total urbanizada do município. 
 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada do município fornecida pela SEPLAM (2012); 

Base georreferenciada de Domicílios/poste da CELG (2012). 

Censo de habitantes para o ano de 2010, IBGE (2010). 
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C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas; 

Área urbana: 441,33 km², porém foi desconsidera as áreas de APP dentro do perímetro (42,33 
km²), resultando numa área de 399,00km²; 

População urbana do município segundo o IBGE (2010) – 1.297.076 habitantes, mais 4.925 
habitantes na área rural totalizando 1.302.001 habitantes no município; 

Cálculo da razão entre a população urbana total e a área urbanizada: 

 

D. Score 

3.251 habitantes/km² 

 

E. Normalização 

0,00 

 

Score 
Valores de Referência 

Densidade populacional urbana 

1,00 45.000 habitantes/km2 ou 450 habitantes/ha 

0,75 35.000 habitantes/km2 ou 350 habitantes/ha 

0,50 25.000 habitantes/km2 ou 250 habitantes/ha 

0,25 15.000 habitantes/km2 ou 150 habitantes/ha 

0,00 
Até 5.000 habitantes/km2 ou 50 habitantes/ha ou superior a 45.00 habitantes/km2 ou 
450 habitantes/ha 

 

7.5.4 Índice de uso misto 
 

A. Definição 

Porcentagem da área urbana destinada ao uso misto do solo, conforme definido em legislação 
municipal. 

 

B. Fontes de Dados 

Lei Municipal Nº 171, de 29 de maio de 2007- Dispõe sobre o Plano Diretor e o processo de 
planejamento urbano do Município de Goiânia.  

Regulamentada por:  

- Decreto nº 176 de 23 de janeiro de 2008; - Decreto nº 1.085 de 05 de maio de 2008;  

- Lei nº 8.645 de 23 de julho de 2008; - Lei nº 8.646 de 23 de julho de 2008; 

- Lei nº 8.760 de 19 de janeiro de 2009; - Lei nº 8.761 de 19 de janeiro de 2009;   - Lei nº 8.767 de 
19 de janeiro de 2009; - Lei nº 8.834 de 22 de julho de 2009; 

Alterada pela Lei Complementar nº 181, de 01 de outubro de 2008 e pela Lei Complementar nº 
183, de 19 de dezembro de 2008. 

 

C. Método de Cálculo 

Análise do Plano Diretor Municipal para identificação das zonas e setores onde é verificado o uso 
misto do solo considerando os usos permitidos, tolerados e permissíveis: 

O uso do solo está relacionado com a mobilidade urbana, isto é, ao sistema viário com os vários 
tipos de vias.  A relação do uso do solo com o sistema viário acontece através do controle e da distribuição 
das atividades no território, que se dá de acordo com o grau de incomodidade e porte do uso, e isto 
conforme o porte da via; 

Área Especial de Interesse Social (AEIS) também nesta área há o uso misto, ou seja, acontece de 
acordo com o porte da via e o grau de incomodidade; 

Área de Uso Sustentável (AUS) – nesta área a ocupação é menor e a área permeável exigida é 
maior do que nas demais áreas, porém o uso misto também acontece de acordo com o porte da via e o 
grau de incomodidade; 

Cálculo da área urbana – 399 km² (exceto a APP); 

Cálculo do quociente entre a área total onde é permitido/tolerado/permissivo o uso misto e a área 
urbana total. 
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D. Score 

Porcentagem da área urbana do município onde é permitido/incentivado o uso misto do solo com 
atividades compatíveis entre si e com o uso residencial  é de 90,48%, ou seja, em toda a área exceto a 
área de APP = 1,00.  

 

E. Normalização 

1,00 
 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem da área urbana do município onde é permitido/incentivado o uso misto do 
solo com atividades compatíveis entre si e com o uso residencial 

1,00 Mais de 75 % 

0,75 75 % 

0,50 50 % 

0,25 25 % 

0,00 
A legislação urbanística municipal não permite o uso misto do solo, determinando zonas 
de uso exclusivamente residencial, comercial, industrial ou institucional, resultando em 
intensa setorização da área urbana 

 

7.5.5 Ocupação irregulares 
 

A. Definição 

Porcentagem da área urbana constituída por assentamentos informais ou irregulares. 
 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada com a localização das glebas e lotes com ocupações irregulares, fornecida 
pela SEPLAM (2011); 

 

C. Método de Cálculo 

Cálculo da área urbanizada do município: 441,33 km²; 

Cálculo da área total de ocupações irregulares: 30,85 km². 

 

D. Score 

6,99 % 

 

E. Normalização 

0,90 

 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem da área urbana constituída de ocupações irregulares 

e assentamentos informais 

1,00 Até 5 % 

0,75 10 % 

0,50 15 % 

0,25 20 % 

0,00 Mais de 20 % 

 

 

7.6 Planejamento Estratégico e Integrado 

 

7.6.1 Planejamento urbano, ambiental e de transportes integrado 
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A. Definição 

Existência de cooperação formalizada entre os órgãos responsáveis pelo planejamento e gestão 
de transportes, planejamento urbano e meio ambiente no desenvolvimento de estratégias integradas para 
a melhoria das condições de mobilidade urbana. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela CMTC, SEPLAM  e AMT(2011 e 2012). 

 

C. Método de Cálculo 

Existe a cooperação informal entre órgãos municipais, sempre mediado pela SEPLAM órgão 
responsável pelo Planejamento do município  e COMPUR – Conselho Municipal de Política Urbana. 

 

D. Score 

Órgãos gestores de transportes, meio ambiente e planejamento urbano no desenvolvimento de 
planos e programas de abrangência municipal para melhoria das condições de mobilidade urbana=0,66 

E. Normalização 

0,66 

 

Score 
Valores de Referência 

Há cooperação formal entre: 

1,00 

Órgãos gestores de transportes, meio ambiente e planejamento urbano no 
desenvolvimento de planos e programas de abrangência municipal para melhoria das 
condições de mobilidade urbana, inclusive com a instituição de um órgão intersecretarial 
permanente. 

0,66 
Órgãos gestores de transportes, meio ambiente e planejamento urbano no 
desenvolvimento de planos e programas de abrangência municipal para melhoria das 
condições de mobilidade urbana.  

0,33 
Órgãos gestores de transportes, meio ambiente e planejamento urbano no 
desenvolvimento de ações pontuais para melhoria das condições de mobilidade urbana. 

0,00 
Não há qualquer forma de cooperação entre os órgãos gestores de transportes, meio 
ambiente e planejamento urbano no desenvolvimento de planos e ações para melhoria 
das condições de mobilidade urbana. 

 

7.6.2 Efetivação e continuidade das ações 

 

A. Definição 

Programas e projetos de transportes e mobilidade urbana, efetivados pela administração 
municipal no ano de referência e continuidade das ações implementadas. 

 

B. Fontes de Dados 

Ações, planos, programas e projetos relacionados à provisão, ampliação, melhoria e manutenção 
da infraestrutura, sistemas de transportes e mobilidade em todas as modalidades, propostos e efetivados 
durante a última gestão, respeitando os prazos e horizontes definidos em sua fase de planejamento. 

 

C. Método de Cálculo 

As ações propostas em gestões anteriores em processo de realização na gestão atual: 

Implantação de novos semáforos com avanço para pedestres (travessia semaforizada); de faixa 
de pedestres; e de Estacionamento para idosos; 

Implantação de sinalização (marcas viárias)  - horizontais e verticais, inicialmente  nos corredores 
viários e posteriormente para toda a malha viária; 

Relocação de alguns equipamentos eletrônicos como semáforos, lombadas eletrônicas, radares e 
fotossensores; 

 Programa permanente de Educação para o Trânsito: palestras de direção defensiva e segurança 
no trânsito (empresas); educação para o trânsito (escolas); campanhas (escolas e nas vias); 

Continuidade da renovação da frota de ônibus urbano iniciada em 2008 (1.410) com compra de 
60 ônibus articulados e 30 biarticulados ( METROBUS);  



180 

Reforma/Manutenção e Conservação das Estações e Terminais; 

Implantação de praças com calçadas;  

Implantação e revitalização de calçadas ao redor de escolas, adequando à acessibilidade; 

Implantação de vias com pavimentação e drenagem cujo contrato foi aprovado em 1996 e 
executado de 2010 a 2012; 

Revitalização com pavimentação, drenagem e calçadas do Corredor/ Eixo Universitário; 

Revitalização, Reconstrução e Implantação de alguns terminais e novos abrigos de 2008 a 2012; 

Construção de bicicletários nos terminais; 

Continuidade ao Programa Transporte Acessível, com o serviço porta a porta. 

 

D. Score 

Grande parte das ações para transportes e mobilidade urbana previstas pela atual gestão foram 
efetivadas, tendo sido dada continuidade às mesmas mesmo após mudanças no quadro da administração 
municipal = 1,00. 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score Valores de Referência 

1,00 
Grande parte das ações para transportes e mobilidade urbana previstas pela atual 
gestão foram efetivadas, tendo sido dada continuidade às mesmas mesmo após 
mudanças no quadro da administração municipal 

0,75 
Algumas ações para transportes e mobilidade urbana previstas pela atual gestão foram 
efetivadas, tendo sido dada continuidade às mesmas mesmo após mudanças no quadro 
da administração municipal 

0,50 
Grande parte das ações para transportes e mobilidade urbana previstas pela atual 
gestão foi efetivada, no entanto, grande parte foi abandonada em função de mudanças 
no quadro da administração municipal 

0,25 
Algumas ações para transportes e mobilidade urbana previstas pela atual gestão foram 
efetivadas, no entanto, grande parte foi abandonada em função de mudanças no quadro 
da administração municipal 

0,00 
Nenhuma ação para transportes e mobilidade urbana prevista pela atual gestão não foi 
efetivada 

 

7.7 Planejamento da Infraestrutura Urbana e Equipamentos Urbanos 

 

7.7.1 Parques e áreas verdes 

 

A. Definição 

Área urbana com cobertura vegetal (parques, jardins, áreas verdes) por habitante. 

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada do município fornecida pela SEPLAM (2012); 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas e Sistemas de Informações Geográficas; 

Cálculo da área verde total do município – 118,97km² =  118.970.000 m²; 

Cálculo da área verde total na área urbana – 42,30km² =  42.300.000 m²; 

População urbana do município segundo dados do IBGE (2010) - 1.297.076 habitantes. 

Cálculo da razão entre a área total de cobertura vegetal e a população urbana para obtenção do 
score. 

 

D. Score 

Área verde por habitante = 32,61 m²/habitante 
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E. Normalização 

1,00 

 

Score 
Valores de Referência 

Área verde por habitante 

1,00 Igual ou superior a 25 m2 por habitante 

0,75 20 m2 por habitante 

0,50 15 m2 por habitante 

0,25 10 m2 por habitante 

0,00 Igual ou inferior a 5 m2 por habitante 

 

7.7.2 Equipamentos urbanos (escolas) 

 

A. Definição 

Número de escolas em nível de educação infantil e ensino fundamental, públicas e particulares, 
por 1000 habitantes. 

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada do município fornecida pela SEPLAM(2012); 

População total do município segundo dados do IBGE (2010) - 1.302.001 habitantes. 
 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas e Sistemas de Informações Geográficas; 

Separação dos equipamentos de interesse: escolas de educação infantil e ensino fundamental, 
públicas ou particulares: 

Escolas Municipais: 260  

Escolas conveniadas (município/privadas parciais): 53; 

Escolas conveniadas (município/privadas totais): 27; 

Escolas particulares: 566; 

Escolas estaduais: 115 (censo – 2008); 

Escolas federais: 03; 

Total: 1.024 escolas (Geoprocessamento SEPLAM); 

População do município segundo dados do IBGE (2010) - 1.302.001 habitantes. 

O indicador é obtido através da equação: 

I = E 1000 /P 

Onde: 

E = número de escolas públicas e particulares de ensino pré-escolar infantil, fundamental e médio 
no município; 

P = população total do município no ano de referência. 
 

D. Score 

Número de escolas por 1000 habitantes no município = 0,79  
 

E. Normalização 

0,54 

Score 
Valores de Referência 

Número de escolas por 1000 habitantes no município 

1,00 Igual ou superior a 1,25 

0,75 1,00 

0,50 0,75 

0,25 0,50 
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0,00 Igual ou inferior a 0,25 

 

7.7.3 Equipamentos urbanos (postos de saúde) 

 

A. Definição 

Número de equipamentos de saúde ou unidades de atendimento médico primário (postos de 
saúde) por 100.000 habitantes. 

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada de dados equipamentos de saúde fornecida pela SEPLAM – e dados 
fornecidos pela SMS = 141 unidades (2011); 

População total do município segundo dados do senso IBGE (2010); 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas; 

Levantamento do número de equipamentos de saúde em nível primário - 141 unidades de saúde; 

População urbana do município segundo dados do IBGE (2010) - 1.302.001 habitantes . 

O indicador é obtido através da equação: 

I = S.100.000/ P 

Onde: 

S = número de equipamentos de saúde (postos de saúde) no município; 

P = população total do município no ano de referência (2010). 

 

D. Score 

Número de postos de saúde por 100.000 habitantes no município - 141 postos de saúde/100.000 
habitantes 

10,83 

 

E. Normalização 

0,02 

 

Score 
Valores de Referência 

Número de postos de saúde por 100.000 habitantes no município 

1,00 50 ou mais 

0,75 40 

0,50 30 

0,25 20 

0,00 Até 10 

 

7.8 Plano Diretor e Legislação Urbanística 

 

7.8.1 Plano Diretor 

 

A. Definição 

Existência e ano de elaboração/atualização do Plano Diretor Municipal. 

B. Fontes de Dados 

Legislação Municipal. 
 

C. Método de Cálculo 

Consulta a legislação municipal: 

Plano Diretor Municipal - Lei Compl. nº 171, 29 de maio de 2007. 
 

D. Score 
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O município dispõe de Plano Diretor, implantado ou atualizado há menos de 7 anos.  O mesmo se 
encontra em revisão, e com reformulação e regulamentação de leis = 1,00. 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 
Valores de Referência 

O município dispõe de Plano Diretor, implantado ou atualizado há: 

1,00 Menos de 7 anos 

0,50 Mais de 7 anos 

0,00 O município não dispõe de Plano Diretor 

 

7.8.2 Legislação urbanística 

 

A. Definição 

Existência de legislação urbanística. 
 

B. Fontes de Dados 

Prefeitura Municipal de Goiânia, site oficial (2011) e SEPLAM. 
 

C. Método de Cálculo 

Consulta a legislação municipal para verificação de existência de legislação urbanística: 

Lei do Perímetro Urbano: lei municipal nº 171 de 29/05/07 - Plano Diretor – Art. 74; 

Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo: lei municipal Nº 8.617, de 09/01/08 - Grau de 
Incomodidade e Parâmetros Urbanísticos e Nº1085 de 05/05/08; Nº 205 de 28/05/10 - medidas 
mitigatórias; Nº 181 de 01/10/08 - Solo Urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado – Vazios 
Urbanos; Nº 8760de 19/01/09 - Conjuntos Residenciais, LEI COMPL. Nº 228, 24-04-2012 - Dá novos 
parâmetros urbanísticos para os bairros; 

Código de Obras: lei municipal Nº5.062, de 25/11/75 – Código de Edificações, Nº141 de 12/07/05 
- Introduz dispositivo à Lei nº 5.062 de 25/11/75, Dec. N° 176; 23-01- 2008 - Alterada pelo Dec. nº 3.286, 
de 20 de agosto de 2009 e pela Lei Compl. n° 204, de 04 de maio de 2010 - regulamentação do art. 209, 
da Lei Compl. nº 171, de 29 de maio de 2007, Nº177 de 09/01/08 - Código de Obras e Edificações do 
Município alterada/regulamentada pelas Nº 194 de 30/06/0/, Nº 204 de 04/05/10, Nº 217 de 20/09/11, LEI 
COMPL. Nº 217, 20-09-2011- Altera a Lei Complementar n.º 177, de 09 de janeiro de 2008 (Código de 
Obras e Edificações), para exigir que as edificações novas sejam providas de instalações destinadas a 
receber sistema de aquecimento de água por meio do aproveitamento da energia solar; 

Código de Posturas: lei municipal – Nº 014 de 29/12/ 92, alterada pelas leis posteriores Nº 110 de 
15/04/02, Nº 113 de 10/06/02, Nº 132 de 12/07/04, Nº 137 de 09/06/05, Nº 164 de 09/01/07, Nº 165 de 
15/02/07, Nº 191 de 24/04/09, Nº 198 de 26/10/09, Nº 218 de 23/09/11; 

Legislação sobre áreas verdes de interesse especial: leis municipais Nº 8228 de 30/12/03, Nº 
8684 de 02/09/0/08, Nº 8777 de 20/02/09, Nº 8831 de 16/07/09, Nº 8854 de 29/10/09, Nº 8979 
deb23/11/10, Nº 930 de 20/04/11, Nº 9072 de 15/09/11, Nº 9084 de 04/10/11; 

Lei do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança – 
RIV – Nº 8646 de 23/07/08; 

Lei do Estudo de Impacto de Trânsito – EIT e respectivo relatório de Impacto de Trânsito –RIT–Nº 
8645 de 23/07/08; 

Legislação de interesse social: lei 8834 de 22/07/09 Áreas de Interesse Social - AEIS 

Instrumentos Previstos no Estatuto da Cidade: 

- Lei sobre a concessão da Transferência do Direito de Construir – TDC - Nº 8761 de 19/01/09;  

- Lei sobre a Concessão da Outorga Onerosa do Direito de Construir Nº 8618, de 09/01/ 08; 

- Lei Projeto Diferenciado de Urbanização – PDU- Nº 8767 de 19/01/09 – regulamenta o 
ordenamento e ocupação dos vazios urbanos; 

LEI Nº 9131, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 - Desafeta e autoriza a regularização em forma de 
Concessão de Direito Real de Uso, dos imóveis ...  Art. 1° Ficam desafetados de sua destinação primitiva, 
passando à categoria de bem dominial do Município de Goiânia, bem como autorizado o Chefe do Poder 
Executivo a regularizar, em forma de Concessão de Direito Real de Uso, os seguintes imóveis... 
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Parcelamento, edificação ou utilização compulsória - Lei Nº 181 de 01/10/08 - Solo Urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado – Vazios Urbanos;  

Imposto predial e territorial progressivo no tempo - Lei Nº 181 de 01/10/08 - Solo Urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado – Vazios Urbanos;  

Desapropriação com pagamento em espécie - PUAMA;  

Direito de preempção –  Lei 9.123/2011 – Seção III - (Municipal - PUAMA); 

Operações urbanas consorciadas – Cada Operação tem uma lei própria;  

Monitoramento e controle do Plano Diretor (Reformulação do Plano Diretor). 
 

D. Score 

O município dispõe dos seguintes instrumentos: Lei do Perímetro Urbano, Lei de Zoneamento ou 
equivalente, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras, Código de Posturas, Legislação Sobre 
Áreas de Interesse Especial, Legislação de Interesse Social, instrumentos para o Parcelamento, 
Edificação ou Utilização Compulsórios, Outorga Onerosa do Direito de Construir, Operações Urbanas 
Consorciadas ou outros instrumentos de planejamento urbano. = 1,00. 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 
Valores de Referência 

O município dispõe dos seguintes instrumentos: 

1,00 

Lei do Perímetro Urbano, Lei de Zoneamento ou equivalente, Lei de Uso e Ocupação do 
Solo, Código de Obras, Código de Posturas, Legislação Sobre Áreas de Interesse 
Especial, Legislação de Interesse Social, instrumentos para o Parcelamento, Edificação 
ou Utilização Compulsórios, Outorga Onerosa do Direito de Construir, Operações 
Urbanas Consorciadas ou outros instrumentos de planejamento urbano 

0,90 

Lei do Perímetro Urbano, Lei de Zoneamento ou equivalente, Lei de Uso e Ocupação do 
Solo, Código de Obras, Código de Posturas, Legislação Sobre Áreas de Interesse 
Especial, Legislação de Interesse Social, instrumentos para o Parcelamento, Edificação 
ou Utilização Compulsórios e Outorga Onerosa do Direito de Construir 

0,80 

Lei do Perímetro Urbano, Lei de Zoneamento ou equivalente, Lei de Uso e Ocupação do 
Solo, Código de Obras, Código de Posturas, Legislação Sobre Áreas de Interesse 
Especial, Legislação de Interesse Social, instrumento para o Parcelamento, Edificação 
ou Utilização Compulsórios 

0,70 
Lei do Perímetro Urbano, Lei de Zoneamento ou equivalente, Lei de Uso e Ocupação do 
Solo, Código de Obras, Código de Posturas, Legislação Sobre Áreas de Interesse 
Especial, Legislação de Interesse Social 

0,60 
Lei do Perímetro Urbano, Lei de Zoneamento ou equivalente, Lei de Uso e Ocupação do 
Solo, Código de Obras, Código de Posturas, Legislação Sobre Áreas de Interesse 
Especial 

0,50 
Lei do Perímetro Urbano, Lei de Zoneamento ou equivalente, Lei de Uso e Ocupação do 
Solo, Código de Obras, Código de Posturas 

0,40 
Lei do Perímetro Urbano, Lei de Zoneamento ou equivalente, Lei de Uso e Ocupação do 
Solo, Código de Obras 

0,30 
Lei do Perímetro Urbano, Lei de Zoneamento ou equivalente, Lei de Uso e Ocupação do 
Solo 

0,20 Lei do Perímetro Urbano, Lei de Zoneamento ou equivalente 

0,10 Lei do Perímetro Urbano 

0,00 O município não dispõe de legislação urbanística 

 

7.8.3 Cumprimento da legislação urbanística 

 

A. Definição 

Fiscalização por parte da administração municipal com relação ao cumprimento da legislação 
urbanística vigente. 
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B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Goiânia: SEPLAM (2011). 

 

C. Método de Cálculo 

Avaliação global da Prefeitura Municipal sobre as operações de fiscalização, notificação, autuação 
e penalização dos responsáveis por obras e empreendimentos em desacordo com a legislação 
urbanística:  

Operações de fiscalização de obras e empreendimentos em desacordo com a legislação 
urbanística municipal, notificação e autuação dos responsáveis, incluindo aplicação de multas. 

 

D. Score 

A administração municipal tem realizado: Operações de fiscalização, notificação e autuação dos 
responsáveis, incluindo aplicação de sanções mais severas como paralisação das obras ou demolição 
parcial ou total dos empreendimentos = 1,00. 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 
Valores de Referência 

A administração municipal tem realizado: 

1,00 
Operações de fiscalização, notificação e autuação dos responsáveis, incluindo aplicação 
de sanções mais severas como paralisação das obras ou demolição parcial ou total dos 
empreendimentos. 

0,75 
Operações de fiscalização de obras e empreendimentos em desacordo com a legislação 
urbanística municipal, notificação e autuação dos responsáveis, incluindo aplicação de 
multas 

0,50 
Operações de fiscalização de obras e empreendimentos em desacordo com a legislação 
urbanística municipal, porém não tem autuado ou aplicado qualquer sanção aos 
responsáveis, limitando-se a notificação dos mesmos.  

0,25 
Operações de fiscalização de obras e empreendimentos em desacordo com a legislação 
urbanística municipal somente em caso de denúncias 

0,00 
A administração municipal não tem realizado operações de fiscalização de obras e 
empreendimentos em desacordo com a legislação urbanística municipal 

 

8 TRÁFEGO E CIRCULAÇÃO URBANA 

 

8.1 Acidentes de Trânsito 

 

8.1.1 Acidentes de trânsito 

 

A. Definição 

Número de mortos em acidentes de trânsito ocorridos em vias urbanas no ano de referência, por 
100.000 habitantes. 

 

B. Fontes de Dados 

Relatórios Estatísticos do DETRAN-GO (Valores Absolutos de Ocorrências em 2011). 

População urbana do município segundo dados do IBGE (2011). 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas; 

Levantamento do número de mortos em acidentes de trânsito ocorridos em vias urbanas no ano 
de 2011: 

Total geral de acidentes: 37.680 (2011); 

Total de feridos em acidentes: 21.354 (2011) 

Total de mortos em acidentes (no local): 310 (2011) 
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População total do município estimada para o ano de (2011) - 1.318.149 habitantes; 

O indicador é obtido através da equação: 

I = P /100.000 M 

Onde: 

I = indicador referente a mortes e feridos graves em acidentes de trânsito; 

M = número de mortos em acidentes de trânsito ocorridos em vias urbanas no ano de referência; 

OBS: Para o cálculo do valor do score foram alterados os valores de referência, dividindo todos os 
valores por 10 de forma a se obter valores mais próximos da realidade.  

 

D. Score 

23,52 mortos/100.000 habitantes 

 

E. Normalização 

0,94 

 

Score 

Valores de Referência 

Número de mortos em acidentes de trânsito ocorridos em vias urbanas do município no 
ano de referência por 100.000 habitantes 

1,00 Não houve 

0,75 100 

0,50 200 

0,25 300 

0,00 400 ou mais 

 

8.1.2 Acidentes com pedestres e ciclistas 

 

A. Definição 

Porcentagem dos acidentes de trânsito ocorridos no ano de referência em vias urbanas do 
município envolvendo pedestres e ciclistas. 

 

B. Fontes de Dados 

Relatórios Estatísticos do DETRAN-GO (Valores Absolutos de Ocorrências em 2011). 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas; 

Levantamento do número total de acidentes ocorridos no ano de 2011, com base nos Relatórios 
Estatísticos do DETRAN-GO – 37.680 acidentes; 

Levantamento do número de atropelamentos (envolvendo pedestres e ciclistas) no ano de 2011, 
com base nos Relatórios Estatísticos do DETRAN-GO 2.459 acidentes, sendo 1.596 pedestres e 863 
ciclistas; 

Cálculo do quociente entre o número de acidentes ocorridos no ano de referência em vias 
urbanas do município envolvendo pedestres e o número total de acidentes, para a obtenção do score. 

 

D. Score 

6,53 % 

 

E. Normalização 

0,92 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem dos acidentes de trânsito ocorridos em vias urbanas do município no ano 
de referência envolvendo pedestres e ciclistas 

1,00 Até 5 % 
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0,75 10 % 

0,50 15 % 

0,25 20 % 

0,00 25 % ou mais 

 

8.1.3 Prevenção de acidentes 

 

A. Definição 

Porcentagem da extensão de vias locais com dispositivos de moderação de tráfego em relação à 
extensão total de vias locais do sistema viário urbano. 

 

B. Fontes de Dados 

AMT(2011), Site Prefeitura(2012). 

 

C. Método de Cálculo 

LEI Nº 9133, 09-01-2012- Institui o Conselho Municipal para a prevenção e redução de acidentes 
de trânsito. 

Não existem informações disponíveis que separem as vias com dispositivos de moderação de 
tráfego por tipo de classificação. Foi levantado o número total de dispositivos redutores de tráfego que 
podem ser considerados como dispositivos de moderação de tráfego.  

Levantamento do número de dispositivos redutores de tráfego: 

Radares: 188 operantes; 

Lombadas eletrônicas: 187 operantes; 

O cálculo foi calculado tendo em conta que o Setor Sul possui ruas internas às quadras que são 
vias de acesso local. 

Cálculo da extensão total do sistema viário na área urbana – 5.209,52km; 

Cálculo da extensão total das ruas internas do Setor Sul – 48,50km; 

= 0,93 

 

D. Score 

1% 

E. Normalização 

0,00 

 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem das vias locais do sistema viário urbano que apresentam dispositivos de 
moderação de tráfego 

1,00 100 % 

0,75 75 % 

0,50 50 % 

0,25 25 % 

0,00 
As vias locais do sistema viário urbano não apresentam dispositivos de moderação de 
tráfego 
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8.2 Educação para o Trânsito 

 

8.2.1 Educação para o trânsito 

 

A. Definição 

Porcentagem de escolas de nível pré-escolar, fundamental e médio, públicas e particulares, 
promovendo aulas ou campanhas de educação para o trânsito no ano de referência no município. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela Agência Municipal de Trânsito - AMT (2011). 

 

C. Método de Cálculo 

Levantamento do número total de escolas de nível pré-escolar, fundamental e médio, públicas e 
particulares, segundo dados da Prefeitura Municipal de Educação e Secretaria de Educação Estadual: 

Escolas Municipais: 260  

Escolas conveniadas (município/privadas parciais): 53; 

Escolas conveniadas (município/privadas totais): 27; 

Escolas particulares: 566; 

Escolas estaduais: 115 (censo – 2008); 

Escolas federais: 03; 

Total: 1.024 escolas (Geoprocessamento SEPLAM). 

Levantamento do número de escolas que têm implantado disciplinas regulares ou têm promovido 
campanhas de educação e sensibilização para o trânsito: 340 escolas participaram de oficinas de 
educação no trânsito; 

Outras atividades educativas: 

31 palestras; 

40 eventos educativos/ panfletagem; 

05 parcerias com faculdades; 

03 campanhas educativas; 

02 campanhas das faixas de pedestres; 

10 mutirões da Prefeitura. 

Foram consideradas ao todo 431 escolas com atividades de educação para o trânsito, 
considerando equivalência entre atividades educativas e escolas. 

Foi aprovada recentemente a LEI Nº 9106, DE 10-11-2011 – Que inclui como atividade curricular 

o ensino de educação para o trânsito nas escolas da rede municipal. 

Cálculo do quociente entre o número de escolas que dispõem de tais programas e o número total 
de escolas existentes no município para obtenção do score. 

D. Score 

42 % 

 

E. Normalização 

0,42 

 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem das escolas públicas ou particulares do município que implantaram 
disciplinas ou programas de educação para o trânsito no ano de referência 

1,00 100 % 

0,75 75 % 

0,50 50 % 

0,25 25 % 

0,00 0 

 

 



189 

8.3 Fluidez e Circulação 
 

8.3.1 Congestionamento 
 

A. Definição 

Média diária mensal de horas de congestionamento de tráfego em vias da rede viária principal. 
 

B. Fontes de Dados 

CMTC, AMT e SEPLAM. 
 

C. Método de Cálculo 

Entrevista com técnicos da CMTC, AMT e SEPLAM. 
 

D. Score 

Média diária mensal de horas de congestionamento de tráfego em vias da rede principal = Até 
1 hora/dia = 1,00. 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 
Valores de Referência 

Média diária mensal de horas de congestionamento de tráfego em vias da rede principal 

1,00 Até 1 hora/dia 

0,75 2 horas/dia 

0,50 3 horas/dia 

0,25 4 horas/dia 

0,00 5 horas/dia ou mais 

 

8.3.2 Velocidade média do tráfego 
 

A. Definição 

Velocidade média de deslocamento em transporte individual motorizado, observada num circuito 
preestabelecido de vias (rede viária principal), em horário de pico. 

 

B. Fontes de Dados 

Informação online do sistema:  HTTP/pontoaponto.consorciormtc.com.br/ (2012); 
 

C. Método de Cálculo 

Coleta de dados de velocidade em horário de pico da manhã e da tarde em dois dias típicos da 
semana. 

 

D. Score 

33,2 km/h 
 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 
Valores de Referência 

Velocidade média de tráfego, no pico, em vias da rede principal ou superior a 30 km/h 

1,00 Igual ou superior a 30 km/h 

0,75 25 km/h 

0,50 20 km/h 

0,25 15 km/h 

0,00 Até 10 km/h 
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8.4 Operação e Fiscalização de Trânsito 

 

8.4.1 Violação das leis de trânsito 

 

A. Definição 

Porcentagem de condutores habilitados que cometeram infrações em relação ao número de 
condutores com habilitação no município no ano de referência. 

 

B. Fontes de Dados 

Departamento Estatístico DETRAN/GO (2011); 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas; 

Número de condutores cadastrados no Estado de Goiás no ano de 2011: 2.132.686 – DETRAN-
GO; 

Número de condutores cadastrados no município no ano de 2011: 1.350.432 (projeção baseada 
na frota – DETRAN-GO); 

Número de suspensões do direito de dirigir (infrações gravíssimas e 20 pontos ou mais na CNH): 
= 1.150 carteiras. 

O score é obtido através do quociente entre o número total de condutores que cometeram 

infrações e o número total de condutores com habilitação no ano de 2011. 

 

D. Score 

0,09%  

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem dos condutores com habilitação que cometeram infrações gravíssimas ou 
atingiram mais de 20 pontos no ano de referência no município 

1,00 Até 2 % 

0,75 4 % 

0,50 6 % 

0,25 8 % 

0,00 10 % ou mais 

 

8.5 Transporte Individual 

 

8.5.1 Índice de motorização 

 

A. Definição 

Número de automóveis registrados no município por 1.000 habitantes no ano de referência. 

 

B. Fontes de Dados 

Frota Municipal - Frota de veículos cadastrados no Estado de Goiás (posição de 2011) DETRAN; 

População total do município IBGE (2010). 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas. 

Levantamento do número total de veículos registrados no município em Goiânia em 2011 
segundo base de dados do DETRAN 1.030.796 veículos; 
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Estimativa da população total do município no ano de referência (2011) IBGE – 
1.318.149 habitantes; 

O indicador é obtido através da equação: 

M = P /1000 At = At/ P(/1000) 

Onde: 

M = índice de motorização; 

At = número de automóveis registrados no município; 

P = população total do município no ano de referência. 

 

D. Score 

782,003 autos/1.000 habitantes 

 

E. Normalização 

0,00 

 

Score 
Valores de Referência 

Número de automóveis por 1.000 habitantes 

1,00 Até 250 

0,75 300 

0,50 350 

0,25 400 

0,00 450 ou mais 

 

8.5.2 Taxa de ocupação de veículos 
 

A. Definição 

Número médio de passageiros em automóveis privados em deslocamentos feitos na área urbana 
do município, para todos os motivos de viagem. 

 

B. Fontes de Dados 

Número médio de passageiros em automóveis privados em deslocamentos feitos na área urbana 
do município, para todos os motivos de viagem. 

 

C. Método de Cálculo 

Informações fornecidas por técnico da AMT (2012): 

1,4 passageiros por veículo. 

O score é obtido através do cálculo do número médio de passageiros em automóveis através da 

média aritmética dos registros selecionados. 

 

D. Score 

1,4 passageiros/automóvel 

 

E. Normalização 

0,13 

 

Score 
Valores de Referência 

Taxa de ocupação média em deslocamentos na área urbana 

1,00 4 passageiros/automóvel 

0,66 3 passageiros/automóvel 

0,33 2 passageiros/automóvel 

0,00 1 passageiro/automóvel 
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9 SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO 

 

9.1 Disponibilidade e Qualidade do Transporte Público 

 

9.1.1 Extensão da rede de transporte público 

 

A. Definição 

Extensão total da rede de transporte público em relação à extensão total do sistema viário urbano. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações obtidas na CMTC. 

Sistema viário municipal 

Linhas de ônibus 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas e Sistema de Informações Geográficas; 

Filtragem das linhas de ônibus de forma a considerar apenas um único sentido e eliminando 
sobreposições; 

Cálculo da extensão total da rede de transporte público na área urbana – 1.300 km (CMTC, 
oficina de Consultores); 

Cálculo da extensão total da rede de transporte público na área metropolitana – 1.600 km 
(CMTC); 

Cálculo da extensão total do sistema viário na área urbana – 5.209,52km; 

O score é obtido através do cálculo da razão entre o somatório da extensão da rede de transporte 

público e a extensão total do sistema viário urbano. 

 

D. Score 

24,96% 

 

E. Normalização 

0,06 

 

Score 
Valores de Referência 

Extensão da rede de transporte público em relação a extensão do sistema viário 

1,00 100 % ou superior 

0,75 80 % 

0,50 60 % 

0,25 40 % 

0,00 Até 20 % 

 

9.1.2 Frequência de atendimento do transporte público 

 

A. Definição 

Frequência média de veículos de transporte coletivo por ônibus em linhas urbanas no município, 
nos dias úteis e períodos de pico. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações obtidas na CMTC (2012). 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas; 

Levantamento das linhas principais através de informações obtidas na CMTC; 
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Verificação dos horários de saída dos ônibus urbanos, para viagens em dois sentidos (ida e volta) 
para cada linha; 

Construção de planilhas com os horários de saída; 

Cálculo das frequências de viagem por linha; 

Cálculo da frequência média para todas as linhas urbanas. 

 

D. Score 

22,71minutos 

 

E. Normalização 

0,61 

 

Score 

Valores de Referência 

Frequência média de atendimento do serviço de transporte público por ônibus nos 
horários de pico 

1,00 Até 15 minutos ou 4,00 ônibus/hora 

0,75 20 minutos ou 3,00 ônibus/hora 

0,50 25 minutos ou 2,4 ônibus/hora 

0,25 30 minutos ou 2 ônibus/hora 

0,00 35 minutos ou mais, ou 1,7 ônibus/hora 

 

9.1.3 Pontualidade 

 

A. Definição 

Porcentagem das viagens em veículos de transporte coletivo por ônibus respeitando a 
programação horária. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela CMTC (2012). 

 

C. Método de Cálculo 

Levantamento da porcentagem de viagens em veículos de transporte coletivo por ônibus 
respeitando a programação horária. 

 

D. Score 

Porcentagem das viagens por transporte coletivo por ônibus no mês analisado que respeitaram os 
horários programados = 97 % 

 

E. Normalização 

0,85 

 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem das viagens por transporte coletivo por ônibus no mês analisado que 
respeitaram os horários programados 

1,00 100 % 

0,75 95 % 

0,50 90 % 

0,25 85 % 

0,00 80 % ou menos 
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9.1.4 Velocidade média do transporte público 

 

A. Definição 

Velocidade média de deslocamento em transporte público por ônibus (velocidade comercial). 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela CMTC (2012). 

 

C. Método de Cálculo 

Levantamento da velocidade média de deslocamento em transporte público por ônibus 
(velocidade comercial) = 15,8 km/h. 

Adoção do valor médio a partir dos dados fornecidos. 

 

D. Score 

Velocidade média do serviço de transporte coletivo por ônibus em horário de pico = 15,8 km/h  

 

E. Normalização 

0,29 

 

Score 
Valores de Referência 

Velocidade média do serviço de transporte coletivo por ônibus em horário de pico 

1,00 Mais de 25 km/h 

0,75 25 km/h 

0,50 20 km/h 

0,25 15 km/h 

0,00 Igual ou inferior a 10 km/h 

 

9.1.5 Idade média da fronta de transporte público 

 

A. Definição 

Idade média da frota de ônibus e micro-ônibus urbanos no ano de referência no município. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela  CMTC (2011). 

 

C. Método de Cálculo 

Análise da idade média da frota de ônibus urbano no ano de 2011. 

 

D. Score 

4,34 anos 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 
Valores de Referência 

Idade média da frota de ônibus e micro-ônibus urbanos 

1,00 Até 5 anos 

0,66 7 anos 

0,33 9 anos 

0,00 11 anos ou mais 
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9.1.6 Índice de passageiros por quilômetro 

 

A. Definição 

Razão entre o número total de passageiros transportados e a quilometragem percorrida pela frota 
de transporte púbico do município. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela CMTC (2011). 

 

C. Método de Cálculo 

Levantamento da média anual do número de passageiros transportados e da quilometragem 
percorrida pelo transporte público: 

Passageiros transportados na Região Metropolitana de Goiânia 2011– 19.627.543 passageiros; 

Quilometragem anual na Região Metropolitana de Goiânia ( 2011)  – 7.672.483,00 
km/anual(média). 

O score é obtido pela razão do número de passageiros pela quilometragem percorrida. 

 

D. Score 

2,56 

 

E. Normalização 

0,03 

 

Score 

Valores de Referência 

IPK do serviço de transporte público por ônibus no ano de referência (ou mês 
observado) 

1,00 Igual ou superior a 4,5 até o limite de 5 passageiros/km 

0,75 4 passageiros/km 

0,50 3,5 passageiros/km 

0,25 3 passageiros/km 

0,00 Até 2,5 ou superior a 5 passageiros/km 

 

9.1.7 Passageiros transportados anualmente 

 

A. Definição 

Variação em termos percentuais do número de passageiros transportados pelos serviços de 
transporte público urbano no município para um período de 2 anos. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela CMTC (2011 e 2012) e Consórcio da RMTC - (2010 e 2011). 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas; 

Levantamento do número de passageiros transportados pelo serviço de transporte público por 
ônibus do município:  

Ano de 2010: 229.500.028 passageiros; 

Ano de 2011: 235.530.517 passageiros; 

Cálculo da variação percentual entre o número de passageiros transportados em 2010 e 2011: 

Acréscimo de 2,63 % do número de passageiros transportados. 

 

D. Score 

Crescimento inferior a 25 % = 0,75. 

 



196 

E. Normalização 

0,75 

 

Score 

Valores de Referência 

Foi observado para o número de passageiros transportados em dois anos distintos no 
município: 

1,00 Crescimento superior a 25 % 

0,75 Crescimento inferior a 25 % 

0,50 O número de passageiros transportados permaneceu constante 

0,25 Decréscimo inferior a 25 % 

0,00 Decréscimo superior a 25 % 

 

9.1.8 Satisfação do usuário com o serviço de transporte público 

 

A. Definição 

Porcentagem da população satisfeita com o serviço de transporte público urbano e metropolitano 
em todas as suas modalidades. 

 

B. Fontes de Dados 

Pesquisa de Satisfação do Usuário – A Opinião Pública e o Funcionamento do Transporte 
Coletivo em Goiânia, Pesquisa realizada pelo Instituto SERPES – Pesquisas de Opinião e Mercado LTDA 
(2011). Na pesquisa foram consideradas as seguintes variáveis: funcionamento do transporte público (TP) 
em geral; limpeza dos ônibus; pontualidade dos ônibus; tratamento dado aos idosos, deficientes e 
gestantes; superlotação dos ônibus; probabilidade de ser molestado ou agredido; funcionamento e 
situação dos sanitários nos terminais; estado dos ônibus que circulam; estado dos abrigos de espera dos 
ônibus e estado das ruas por onde os ônibus circulam. 

 

C. Método de Cálculo 

Avaliação do resultado da pesquisa: 

Entrevistados usuários do sistema de transporte: 10.480; 

Índice de Satisfação Usuários: 27,4%. Média entre as variáveis. 

 

D. Score 

27,4 % 

 

E. Normalização 

0,27 

 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem da população (ou dos entrevistados) que está totalmente satisfeita (ou 
percebe o serviço como excelente) com o sistema de transporte público urbano e 
metropolitano 

1,00 100 % 

0,75 75 % 

0,50 50 % 

0,25 25 % 

0,00 0 
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9.2 Diversificação Modal 

 

9.2.1 Diversidade de modos de transporte 

 

A. Definição 

Número de modos de transporte disponíveis na cidade. 

 

B. Fontes de Dados 

Levantamento de campo. 

 

C. Método de Cálculo 

Levantamento dos modos de transporte disponíveis no município: 

Privado ou individual: automóvel e/ou motocicleta; 

Semi-público: táxis e vans(escolar).  

Público, coletivo ou de massa: ônibus e/ou micro-ônibus.  

Serviços especiais (atendimento a pessoas com necessidades especiais); 

 

D. Score 

5 

 

E. Normalização 

0,50 

 

Score 
Valores de Referência 

Número de modos de transporte (público, semi-público e privado) que a cidade dispõe. 

1,00 
7 ou mais (caminhada, ciclismo, automovel particular, taxi, onibus e sistemas sobre 
trilhos - metro leve, metro ou trem de suburbio, transporte aquaviario - barcas, ferry boat, 
balsas - mobility services - car sharing, bike sharing, etc.) 

0,75 
6 (caminhada, ciclismo, automóvel particular, taxi, onibus e sistemas sobre trilhos - 
metro leve, metro ou trem de subúrbio) 

0,50 5 (caminhada, ciclismo, automóvel particular, taxi e onibus) 

0,25 4 (caminhada, ciclismo, automóvel particular e taxi) 

0,00 3 (caminhada, ciclismo e automóvel particular) 

 

9.2.2 Transporte coletivo x transporte individual 

 

A. Definição 

Razão entre o número diário de viagens na área urbana ou metropolitana feitas por modos 
coletivos de transporte e o número diário de viagens feitas por modos individuais de transporte 
motorizados. 

 

B. Fontes de Dados 

Dados: Relatório do Estudo de Origem e Destino das viagens na Região Metropolitana de 
Goiânia, 2002. 

 

C. Método de Cálculo 

Número total de viagens realizadas em um dia na área urbana por veículos motorizados 
individuais no município de Goiânia;  

Número total de viagens realizadas por modos individuais de transportes motorizados: 
680.935; 

Número total de viagens por transporte coletivo motorizado: 583.285; 

Razão entre o numero diário de viagens na área urbana feitas por modo coletivo e o numero 
diário de viagens feitas por modos individuais motorizados de transporte. 
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D. Score 

Razão entre o número diário de viagens na área urbana feitas por modos coletivos e o número 
diário de viagens feitas por modos individuais de transporte motorizados = 0,86 

E. Normalização 

0,00 

 

Score 

Valores de Referência 

Razão entre o número diário de viagens na área urbana feitas por modos coletivos e o 
número diário de viagens feitas por modos individuais de transporte motorizados 

1,00 Igual ou superior a 5 

0,75 4 

0,50 3 

0,25 2 

0,00 Igual ou inferior a 1 

 

9.2.3 Modos não motorizados x modos motorizados 

 

A. Definição 

Razão entre o número diário de viagens na área urbana ou metropolitana feitas por modos não 
motorizados de transporte e número diário de viagens feitas por modos motorizados de transporte. 

 

B. Fontes de Dados 

Dados: Relatório do Estudo de Origem e Destino das viagens na Região Metropolitana de 
Goiânia, 2002. 

 

C. Método de Cálculo 

Número total de viagens realizadas em um dia na área urbana por veículos motorizados e 
não motorizados, estratificados para o município de Goiânia;  

Número total de viagens realizadas por modos individuais de transportes motorizados: 
1.263.300 (ônibus, carros, motocicletas); 

Número total de viagens por modos não motorizados: 420.971 (não foram considerados os 
dados referentes aos deslocamentos por bicicleta por não constar na O/D); 

Razão entre o numero diário de viagens na área urbanas feitas por modos não motorizados e 
o numero diário de viagens feitas por modos motorizados de transporte. 

 

D. Score 

Razão entre o número diário de viagens na área urbana feitas por modos não motorizados e o 
número diário de viagens feitas por modos motorizados de transporte = 0,33 

 

E. Normalização 

0,00 

 

Score 

Valores de Referência 

Razão entre o número diário de viagens na área urbana feitas por modos não 
motorizados e o número diário de viagens feitas por modos motorizados de transporte 

1,00 Igual ou superior a 2 

0,75 1,75 

0,50 1,50 

0,25 1,25 

0,00 Igual ou inferior 1 
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9.3 Regulação e Fiscalização do Transporte Público 

 

9.3.1 Contratos e licitações 

 

A. Definição 

Porcentagem dos contratos de operação de serviços de transporte público que se encontram 
regularizados. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela METROBUS (2011) e CMTC (2011); 

 

C. Método de Cálculo 

Levantamento do número total de contratos de prestação de serviço de transporte coletivo no 
município (concessão) – 05 contratos regulares; 

Associação do score para o indicador, conforme resultado da avaliação. 

 

D. Score 

Porcentagem dos contratos de prestação de serviços de transportes que se encontram 
regularizados  = 100 % 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem dos contratos de prestação de serviços de transportes que se encontram 
regularizados 

1,00 100 % 

0,75 75 % 

0,50 50 % 

0,25 25 % 

0,00 0 

 

9.3.2 Transporte clandestino 

 

A. Definição 

Participação do transporte clandestino ou irregular nos deslocamentos urbanos. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela CMTC (2011). 

 

C. Método de Cálculo 

Levantamento sobre a existência e participação de transporte clandestino no município: 

Totalmente inexistente. 

 

D. Score 

Inexpressiva ou inexistente, tendo sido combatidos, regulamentados ou incorporados ao sistema 
formal = 1,00. 

 

E. Normalização 

1,00 
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Score 
Valores de Referência 

A participação do transporte clandestino no sistema de transporte público urbano é: 

1,00 
Inexpressiva ou inexistente, tendo sido combatidos, regulamentados ou incorporados ao 
sistema formal 

0,75 Pequena, predominando os serviços de vans e peruas irregulares 

0,50 Pequena, predominando os serviços de vans e peruas irregulares e mototáxi 

0,25 
Expressiva, predominando os serviços de vans e peruas irregulares, mototáxi e táxi-
lotação 

0,00 
Expressiva, existindo serviços de natureza diversa como vans e peruas irregulares, 
mototáxi, táxi-lotação, ônibus piratas e automóveis 

 

9.4 Integração do Transporte Público 

 

9.4.1 Terminais intermodais 

 

A. Definição 

Porcentagem dos terminais de transporte urbano/metropolitano de passageiros que permitem a 
integração física de dois ou mais modos de transporte público. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela CMTC (2011). 

 

C. Método de Cálculo 

Identificação do número total de terminais de transporte público urbano no município - 11 
terminais; 

Nenhum dos terminais possui integração modal, pois há apenas um modo de transporte público 
no município; 

O score é obtido através do quociente entre o número de terminais com integração intermodal e o 

número total de terminais de transporte urbano do município. 

 

D. Score 

0,00 

 

E. Normalização 

0,00 

 

Score 

Valores de Referência 

Porcentagem dos terminais de transporte público urbano que permitem integração entre 
dois ou mais modos de transporte público 

1,00 Mais de 75 % 

0,75 75 % 

0,50 50 % 

0,25 25 % 

0,00 0 

 

9.4.2 Integração do transporte público 

 

A. Definição 

Grau de integração do sistema de transporte público urbano e metropolitano. 
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B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela CMTC (2012); 

 

C. Método de Cálculo 

Verificação do grau de integração do sistema de transporte público urbano do município: 

É praticada a integração física tarifária em terminais fechados e em estações para o mesmo modo 
de transporte; 

A integração tarifária é feita por meio de bilhete eletrônico, permitindo ao usuário utilizar vários 
ônibus de linhas diferentes pagando apenas uma passagem. 

 

D. Score 

O sistema de transporte público está com 100% de integração com o uso de bilhete eletrônico 
para integração intermodal e de sistemas adjacentes (intermunicipais ou metropolitanos) = 1,00. 

 

E. Normalização 

1,00 

 

Score Valores de Referência 

1,00 
O sistema de transporte público é totalmente integrado com o uso de bilhete eletrônico 
para integração intermodal e de sistemas adjacentes (intermunicipais ou metropolitanos) 

0,75 
É praticada a integração física e tarifária temporal em terminais fechados e em qualquer 
ponto do sistema de transporte público urbano, para o mesmo modo de transporte e 
entre diferentes modos (transferências intramodais e intermodais) 

0,50 
É praticada a integração física e tarifária temporal somente em terminais fechados do 
sistema de transporte público urbano, para o mesmo modo de transporte (transferências 
intramodais) 

0,25 
É praticada somente a integração física em terminais fechados do sistema de transporte 
público urbano, para o mesmo modo de transporte (transferências intramodais) 

0,00 
Não é praticada nenhuma forma de integração física ou tarifária no sistema de 
transporte público urbano 

 

9.5 Política Tarifária 

 

9.5.1 Descontos e gratuidades 

 

A. Definição 

Porcentagem dos usuários do sistema de transporte público que usufruem de descontos ou 
gratuidade do valor da tarifa. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela CMTC (2012). 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas. 

Levantamento da proporção de usuários com desconto ou gratuidade de tarifa: 

Descontos (estudantes 50%) = 7,39%; 

Gratuidades ( idosos, deficientes, crianças , etc.) = 15,74 %. 

O score é obtido através da soma destes valores. 

 

D. Score 

23,13 % 

 

E. Normalização 

0,67  
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Score 

Valores de Referência 

Porcentagem dos embarques (ou usuários) do sistema de transporte público no período 
de análise que tiveram desconto ou gratuidade da tarifa 

1,00 Até 10 % 

0,75 20 % 

0,50 30 % 

0,25 40 % 

0,00 50 % ou mais 

 

9.5.2 Tarifas de transporte 

 

A. Definição 

Variação percentual dos valores de tarifa de transporte público urbano para um período de 
análise, comparada a índices inflacionários para o mesmo período. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas por técnicos da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo – CMTC 
e da METROBUS  TRANSPORTE COLETIVO S/A–  (2011). 

Índices de Preços ao Consumidor amplo segundo informações da  SEPLAM - SEPIN in 
www.seplan.go.gov.br  (2012) 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas. 

Levantamento das tarifas de transporte público (ônibus) praticadas no município em 4 anos (2008 
a 2011), Cálculo da variação percentual das tarifas de transporte; 

Adoção do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como índice inflacionário de 
referência. 

Levantamento dos valores acumulados para o índice no período entre 2008 e 2011; 

Construção de tabela comparativa com os percentuais observados:  

 

DATA TARIFA 
VARIAÇÃO DA 

TARIFA % 
VARIAÇÃO DO IPCA  % 

abril/07 1,80   

abril/08 2,00 11,11 4,28 

abril/09 2,25 12,50 5,35 

abril/10 2,25 0,00 3,79 

abril/11 2,50 11,11 7,03 

TOTAL  34,72 20,45 

 

Avaliação da tabela para obtenção do score do indicador - as tarifas de transporte apresentaram 

aumento inferior ao IPCA para o período de análise. 

 

D. Score 

As tarifas de transporte público apresentaram, em relação ao índice inflacionário selecionado, 
aumento superior ao índice. = 0,00 

 

E. Normalização 

0,00  
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Score 

Valores de Referência 

As tarifas de transporte público apresentaram, em relação ao índice inflacionário 
selecionado: 

1,00 Não houve aumento da tarifa 

0,66 Aumento inferior ao índice 

0,33 Aumento equivalente ao índice 

0,00 Aumento superior ao índice 

 

9.5.3 Subsídios públicos 

 

A. Definição 

Subsídios públicos oferecidos aos sistemas de transporte urbano/metropolitano. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela CMTC e METROBUS (2011). 

 

C. Método de Cálculo 

Levantamento dos subsídios oferecidos aos operadores de serviços de transporte público urbano 
e metropolitano: 

Subsídio público é dado sob forma de isenção do pagamento para o transporte de pessoas com 
necessidades especiais (o Acessível) para: 

No Eixo Leste-Oeste (Av. Anhanguera) há redução de 50% da tarifa. De responsabilidade de 
Estado/mista (METROBUS). 

Também há a gratuidade para idosos e 50% para estudantes, porém é diluído na tarifa, ou seja, 
pago pelos contribuintes. 

Há também serviços especiais de transporte (pessoas com necessidades especiais, etc) 

Associação do score para o indicador, conforme resultado da avaliação. 

 

D. Score 

Há subsídios: Públicos para serviços deficitários (alta capacidade ou metro ferroviários) e/ou 
serviços especiais de transporte (pessoas com necessidades especiais, etc) = 0,50. 

 

E. Normalização 

0,50 

 

Score 
Valores de Referência 

Há subsídios: 

1,00 
Públicos para a totalidade do sistema de transporte público urbano e metropolitano, 
visando a redução da tarifa de transporte 

0,75 
Públicos para serviços deficitários (alta capacidade ou metro ferroviários) e/ou serviços 
especiais de transporte (pessoas com necessidades especiais, etc) 

0,50 Público somente para serviços deficitários (alta capacidade ou metro ferroviários) 

0,25 
Há somente mecanismos de subsídio interno para compensação em sistema de 
transporte urbano com tarifa única 

0,00 
Não há qualquer subsídio público ou mecanismos de compensação para os sistemas de 
transporte urbano/metropolitano 

 


