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ANÁLISE COMPARATIVA DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM DA REGIÃO
METROPOLITANA DE GOIÂNIA1
1 CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA METROPOLITANA
1.1 Aspectos populacionais

A região metropolitana (RM) de Goiânia foi instituída por meio da Lei Complementar
Estadual (LCE) no 27 de 1999, a qual reorganizou o aglomerado urbano de Goiânia,
instituído em 1980 com oito municípios. Atualmente, compõem a RM de Goiânia
vinte municípios, conforme a LCE no 78 de 2010, em uma área de 7.397,203 km2. Entre
os municípios, alguns apresentam forte conurbação com Goiânia, e outros, algum grau
de relação econômica com a capital, e, portanto, de interesse metropolitano. Residem
na RM 2.173.141 habitantes, o que equivale a 36,2% de toda a população do estado,
segundo o Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Goiânia, a principal cidade da região, com 60% da população da RM, concentra
a maior parte dos empregos e do produto interno bruto (PIB) da região.
A análise dos indicadores populacionais das últimas décadas mostra um expressivo
crescimento populacional, com taxas médias anuais de crescimento em torno de 3%.
Considerando-se as últimas três décadas, a população da RM passou de 1.312.709
habitantes para os 2.173.141, número aproximadamente 1,7 vez superior, como ilustra
o gráfico 1.
GRÁFICO 1
RM de Goiânia: evolução populacional e taxa de crescimento anual (1991-2010)
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Fonte: Censos Demográficos do IBGE.

A distribuição espacial desta população nos municípios é extremamente desigual,
com 90% da população da RM concentrada em quatro municípios: Goiânia, com
1,3 milhão de habitantes; Aparecida de Goiânia, com 455 mil; Trindade, com 104
mil; e Senador Canedo, com 84 mil habitantes (IBGE, 2010). Os demais municípios
apresentam menor população relativa, destacando-se, entre eles, Inhumas, com 48 mil;

1. Relatório elaborado com base em informações disponíveis até 2013.
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Goianira, com 34 mil; e Nerópolis e Bela Vista de Goiás, ambos com aproximadamente
24 mil habitantes.
Neste breve quadro demográfico, destacamos o crescimento expressivo de municípios
do entorno de Goiânia, com destaque para Goianira, com taxa de crescimento de 6,79%
ao ano (a.a.) na última década. Também o município de Senador Canedo cresceu a
uma taxa de 5,29% a.a., e Santo Antônio de Goiás, de 4,72% a.a., contribuindo para
o adensamento no entorno do município de Goiânia (mapa 1).
MAPA 1
RM de Goiânia: população e taxa de crescimento demográfico (2000-2010)

Fonte: IBGE (2010).
Elaboração: Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia (SEDRMG), 2013.
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

A perspectiva é de que o crescimento urbano continue, ainda que a menores taxas,
porém mantendo valores elevados quando comparado com algumas capitais, regiões
ou aglomerados urbanos do país. Na distribuição regional, a expectativa é de que o
crescimento nos municípios do entorno se intensifique em relação a Goiânia. A metade
dos municípios da RM possui elevado grau de urbanização, com taxas acima de 90%
(IBGE, 2010). A outra metade registra taxas menores, em função de suas características,
com predomínio de atividades rurais – entre eles, Abadia de Goiás, Aragoiânia, Bela
Vista de Goiás, Brazabrantes, Caldazinha e Hidrolândia têm taxas abaixo de 75%.
1.2 Aspectos econômicos

A RM de Goiânia tem 256,8 km2 de área urbana e a cidade de Goiânia (a capital) possui
1,3 milhão de habitantes. O crescimento da cidade e a preservação da qualidade de vida
da população requerem altos e constantes investimentos, especialmente em infraestrutura.
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A previsão orçamentária da prefeitura de Goiânia para 2013 é de cerca de 3,5 bilhões
para investimentos em melhorias em diversas áreas. A malha viária da cidade terá R$
42,4 milhões de investimento, visando, principalmente, à abertura, ao prolongamento
e à recuperação de novas vias, bem como à construção de corredores e viadutos.
Segundo a prefeitura municipal, os projetos de custo mais elevado, tais como os
corredores de transporte, terão aporte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
Mobilidade Urbana, que seguem diretrizes estabelecidas no plano diretor de 2007, como
a abertura de corredores de transporte, visando priorizar o transporte público e facilitar
a mobilidade urbana. Alguns corredores preferenciais já foram implantados ou estão em
implantação, tais como o corredor Universitário (figura 1), e os corredores T-7, T-9 e T-63.
FIGURA 1
Goiânia: imagens do corredor preferencial universitário

Fonte: Prefeitura de Goiânia. Disponível em: <http://www.goiania.go.gov.br/>. Acesso em: jul. 2013.
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

Outro corredor importante é o corredor Goiás (BRT Norte-Sul). A prefeitura de
Goiânia está finalizando o projeto do veículo rápido sobre rodas (BRT), que cruzará a cidade
de norte a sul, estendendo-se até o município de Aparecida de Goiânia (figura 2). O corredor
terá 22,7 km de extensão, contará com sete terminais de integração, 32 estações de
embarque e desembarque, com estimativas para transportar cerca de 12 mil passageiros
no horário de pico. O trecho, que será exclusivo, terá canaleta central destinada à
operação do transporte coletivo que utilizará ônibus articulados. Estes vão circular com
velocidade entre 25 km/h e 30 km/h – hoje, a média na extensão proposta é de 14 km/h.
O investimento previsto é de R$ 280 milhões, divididos entre recursos do PAC 2 da
mobilidade urbana e da prefeitura de Goiânia.
A economia da RM de Goiânia é quase totalmente centrada nas atividades que
se desenvolvem no município-sede. No entanto, há distintos perfis econômicos entre
os municípios que compõem a região. Alguns têm uma atividade agropecuária mais
expressiva em relação a outras atividades, contrastando com outros, de pouca expressão
econômica, fortemente dependente da capital e servindo como cidades-dormitório.
Em geral, os demais municípios da RM apresentam-se dependentes de Goiânia para o
atendimento de alguns serviços como saúde e educação.
Goiânia apresenta um perfil de atividades econômicas compatível com a sua posição
e função de centro regional e capital do estado, concentrando atividades de serviços e
comércio, além de atividades industriais. O mapa 2 demonstra as dinâmicas do PIB na RM.
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FIGURA 2
Goiânia: imagens do projeto Corredor Goiás – BRT Norte-Sul

Fonte: Google Imagens BRT Norte-Sul Goiânia. Disponível em:<http://www.google.com>. Acesso em: jul. 2014.
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

MAPA 2
RM de Goiânia: PIB total e por setor de atividade (2000 e 2010)

Fonte: IBGE (2010).
Elaboração: SEDRMG, 2013.
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

Com o processo de modernização agrícola, a partir dos anos 1980, o estado de Goiás
vem ganhando importância e dinamismo, principalmente, na atividade agropecuária,
seja em função da maior produção agrícola, seja da diversificação de culturas, ou do
aumento de produtividade. Na indústria, também se perceberam avanços, com a maior
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diversificação no ramo de alimentos, além dos segmentos da cadeia automobilística, do
aço e dos derivados da cana-de-açúcar.
Em 2010, as exportações goianas apresentaram um resultado favorável, com
aumento de 11,9% no valor exportado. Registrou-se elevação na contribuição relativa
das quantidades, o que foi impulsionado pelo aumento de preços de commodities agrícolas
e minerais. Quanto às importações, o crescimento ocorreu num ritmo mais acelerado do
que as exportações, fechando o ano de 2010 com expansão de 46,4% em relação a 2009.
No aspecto da produção industrial, no fechamento de 2010 a produção local
registrou crescimento de 17,1%, apresentando taxas de dois dígitos praticamente em
todos os meses. Em grande parte, o bom desempenho no ano foi impulsionado pelos
resultados positivos observados nos ramos de alimentos e bebidas (9,8%), produtos
químicos (69,5%) e minerais não metálicos (14,2%).
O setor industrial em Goiás apresenta um comportamento mais uniforme que os
demais setores, com sequência de taxas positivas ao longo do período, exceto em 2009.
A indústria de transformação goiana tem-se tornado cada vez mais diversificada, com
crescimento na fabricação de medicamentos, e na produção de automóveis e de aços e
derivados. Seu perfil produtivo é mais voltado para o mercado interno, pois predomina na
estrutura industrial goiana a produção de alimentos, menos afetada pela crise internacional.
Outro setor a ser ressaltado é a construção civil, que tem mostrado bom desempenho
em Goiás em razão de grandes obras de infraestrutura, incluindo a Ferrovia Norte-Sul;
a duplicação da BR-060; e a construção de habitações populares. A realização destas
obras, entre outros fatores, deverá aquecer o mercado de trabalho e estimular a economia.
No setor de serviços a situação não deve alterar-se muito. A expectativa é de taxas
positivas, em decorrência do aumento da renda, do consumo das famílias e das empresas.
No contexto macroeconômico, o PIB de Goiás atingiu o valor de R$ 97,576
bilhões, com um incremento de R$ 11,961 bilhões em 2010, o maior incremento desde
1995. Em termos de variação do PIB, houve acréscimo de 8,8% em comparação ao ano
anterior, com registro de crescimento nos três grandes setores: a indústria, com a maior
taxa, de 13,7%; o setor de serviços, com índice de 6,4%; e a agropecuária, com crescimento
de 5,4%. A participação no PIB nacional, que era de 2,6% em 2009, manteve-se no mesmo
patamar em 2010. Com isso, o estado de Goiás se manteve na nona posição nacional.
O Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos (IMB) realizou,
em 2012, um estudo sobre o perfil e as potencialidades dos municípios goianos, por
meio do agrupamento de municípios a partir do PIB municipal de 2009, estatística
bastante esclarecedora do tamanho e da dinâmica da economia do município. Por si só,
o indicador possui um poder de retratar a realidade de um município que nenhum outro
indicador tem. Esta capacidade que a estatística PIB municipal possui deve-se ao fato de
que, para sua construção, são necessárias muitas outras estatísticas, tornando-o assim um
excelente indicador-síntese, que apresenta o resultado final das atividades produtivas.
Nesse sentido, foi utilizado o montante do PIB municipal de 2009 e a taxa de
crescimento nominal referente ao período de 2002 a 2009. Por intermédio do valor
do PIB foi possível identificar os municípios como de elevado, médio e pequeno porte
econômico. Como municípios de porte econômico elevado foram considerados aqueles
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cujo montante do PIB situa-se acima da média dos municípios brasileiros. Os municípios
considerados de porte econômico médio foram aqueles cuja produção econômica se
encaixava entre a média e a mediana dos municípios brasileiros. Os de porte econômico
pequeno são as economias abaixo da mediana dos municípios brasileiros.
Para a caracterização dos municípios quanto ao dinamismo foi analisado o
crescimento do PIB entre o período de 2002 a 2009. Assim, foi possível classificar os
municípios em dinâmicos (municípios com maior crescimento), estagnados (municípios
de menor desempenho) e intermediários (municípios com crescimento situado entre
dinâmicos e estagnados). Os municípios classificados em economia de elevado porte
não foram caracterizados quanto ao dinamismo.
Em geral, os resultados do estudo a partir da classificação proposta – municípios
de elevado, médio e pequeno porte – possibilitaram um agrupamento de municípios
para a RM de Goiânia que confirma as desigualdades presentes no território (quadro 1).
QUADRO 1
RM de Goiânia: vocação e potencialidades dos municípios conforme sua economia
(2002-2009)
Municípios

Produção principal
da agropecuária

Principais atividades
industriais

Potencial turístico
no município

Sede ou participante de arranjo produtivo
local articulado ou em articulação

Porte elevado
Aparecida de Goiânia
Goiânia
Senador Canedo
Trindade
Médio porte – município dinâmico
Bela Vista de Goiás
Médio porte – municípios com crescimento intermediário
Guapó
Hidrolândia
Inhumas
Nerópolis
Médio porte – município estagnado
Goianira
Pequeno porte – municípios dinâmicos
Brazabrantes
Nova Veneza
Santo Antônio de Goiás
Terezópolis de Goiás
Pequeno porte – municípios com crescimento intermediário
Abadia de Goiás
Bonfinópolis
Caldazinha
Caturaí
Goianápolis
Pequeno porte – municípios estagnados
Aragoiânia
Fonte: IMB (2012).
Elaboração: Débora Ferreira da Cunha.

Segundo estudo do IMB (2011), apresentado no relatório sobre a caracterização
socioeconômica dos municípios goianos, avaliados a partir da análise de indicadores
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econômicos e sociais,2 a RM é a região do estado que tem menor carência. Entretanto,
quando se analisa o conjunto dos 246 municípios do estado, subdivididos no estudo em
seis grupos, os municípios da RM ficaram distribuídos conforme o quadro 2.
QUADRO 2
RM de Goiânia: caracterização socioeconômica dos municípios
Grupos

Municípios

Características

Grupo 1

Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador
Canedo.

São os municípios que mais recebem investimentos privados, além de possuírem
prefeituras com melhores condições financeiras para a implementação de políticas
públicas compensatórias.

Grupo 3

Nerópolis, Inhumas, Santo Antônio de Goiás, Bela
Vista de Goiás, Goianira, Brazabrantes e Caturaí.

São municípios que apresentam relativa qualidade de vida de seus habitantes.

Grupo 4

Nova Veneza e Goianápolis.

São municípios que mostram um relativo dinamismo econômico, visto que apresentam
em muitos casos uma agricultura dinâmica, com produtos de alto valor agregado. Em
alguns já existe um processo de industrialização.

Grupo 5

Trindade, Hidrolândia, Caldazinha, Abadia
de Goiás, Terezópolis de Goiás, Bonfinópolis,
Aragoiânia e Abadia de Goiás.

São municípios com baixo dinamismo econômico e um grau considerável de carências
sociais. As prefeituras não têm condições próprias de implementar políticas públicas
compensatórias.

Fonte: IMB (2011).
Elaboração: Débora Ferreira da Cunha.

No campo da oferta de trabalho, segundo dados da Relação Anual de Informações
Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 2010 foram gerados
104.331 empregos formais no estado de Goiás, o equivalente a 49% do total de empregos
gerados em toda a região Centro-Oeste (213.287 postos). Em termos relativos, foi
observado aumento de 8,63%, passando de 1.209.310 empregos formais, em 2009, para
1.313.641, em 31 de dezembro de 2010. Este resultado ficou acima da média nacional,
que foi de 6,94%. Em Goiás, quase todos os setores da economia registraram aumento
no nível geral de emprego, exceto o setor de serviços industriais de utilidade pública,
que teve redução de 540 postos de trabalho, com variação relativa negativa de 5,67%.
A agropecuária teve aumento relativo de 6,31%, atingindo um estoque de empregos
formais de 81.696, em 2010, ante 76.847, em 2009. O gráfico 2 mostra a distribuição
do emprego na RM de Goiânia por setor de atividade. Vê-se que o emprego concentra-se
no setor de serviços na maioria dos municípios da RM de Goiânia.
A maioria dos municípios da RM de Goiânia possui rendimento médio mensal
variando entre R$ 950 e R$ 1.160, valores menores que a média da região e do estado.
Apenas três municípios – Goiânia, Senador Canedo e Santo Antônio de Goiás – possuem
rendimentos maiores. Santo Antônio de Goiás apresentou rendimento médio maior que
Goiânia (gráfico 3).

2. Variáveis: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) – saúde, educação, emprego e renda; PIB per capita;
porcentagem da população atendida com água; consultas pré-natais; matrículas nos ensinos fundamental, médio e técnico;
e participação dos municípios no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).
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GRÁFICO 2
RM de Goiânia: emprego por setor de atividade (2011)
(Em %)
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Fonte: IMB.

O mapa 3 mostra a distribuição da renda média por domicílio na RM de Goiânia.
Observa-se uma distribuição semelhante da renda média por domicílio, entre as menores
e as maiores faixas de renda, predominando as faixas de 1 salário mínimo (SM) a 2 SMs
e de 2 SMs a 5 SMs.
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GRÁFICO 3
RM de Goiânia: valor do rendimento médio nominal mensal (2011)
(Em R$)
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Nerópolis

1.128,13

Inhumas

1.026,96

Hidrolândia

1.073,68

Guapó

1.148,35

Goianira

1.070,51

Goiânia

1.835,57

Goianápolis

1.056,20

Caturaí

1.030,51

Caldazinha

978,62

Brazabrantes

990,36

Bonfinópolis

1.003,41
1.158,10

Bela Vista de Goiás
923,76

Aragoiânia

1.121,79

Aparecida de Goiânia

998,76

Abadia de Goiás
0
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1.000
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1.750

2.000
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Valor médio mensal (R$)

Fonte: IMB.
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MAPA 3
RM de Goiânia: rendimento médio por domicílio (2010)

Fonte: IBGE (2010).
Elaboração: SEDRMG, 2013.
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

1.3 Fluxos socioeconômicos e culturais

O maior número de deslocamentos na RM tem como destino Goiânia. Sua origem são os
municípios do entorno, nos quais grande parte da população vive em regiões periféricas,
distantes dos locais de estudo, trabalho, saúde e lazer, situados majoritariamente no
município-sede.
Especificamente quanto ao movimento pendular em busca de oportunidades de
emprego na RM, um elevado contingente de trabalhadores gravita em torno de Goiânia,
onde se encontra a maior parte das atividades industriais, tal como de estabelecimentos
comerciais, seguida por Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Goianira e Trindade.
Estes locais concentram a maior disponibilidade de emprego e atividades de geração de
renda. A tabela 1 mostra a movimentação pendular da RM de Goiânia.
Um elevado número de pessoas que se desloca diariamente para Goiânia se origina
de quatro municípios limítrofes à capital, maior polo urbano do estado: Aparecida de
Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Hidrolândia. Em Senador Canedo, praticamente
30% da população que trabalha ou estuda o fazem em outra localidade, normalmente
em Goiânia. Em Aparecida de Goiânia, cidade com 455.657 mil habitantes, 115.705 se
deslocam, totalizando 25,4% da população local. Por sua vez, no município de Trindade,
mais de 20 mil pessoas realizam deslocamento diário, por motivos de estudo e trabalho,
o que representa 19% da população. A cidade de Hidrolândia, município que inclusive
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concentra alguns empreendimentos industriais, possui uma movimentação pendular da
população na faixa de 13% em relação ao total de habitantes.
TABELA 1
Municípios da RM de Goiânia: estimativa da população e movimentação pendular acima
de 15% do total de habitantes (2010)
Município
Senador Canedo
Goianira

Estimativa da
população
total

Estuda
em município
diferente

Trabalha
em município
diferente

Estuda e trabalha
em município
diferente

Total da
população
pendular

População
pendular
(%)

84.443

3.118

20.836

1.147

25.101

29,7

34.060

1.108

7.527

365

9.000

26,4

455.657

20.163

88.718

6.824

115.705

25,4

Abadia de Goiás

6.876

238

1.284

81

1.603

23,3

Bonfinópolis

7.536

224

1.385

64

1.673

22,2

Aparecida de Goiânia

Santo Antônio de Goiás

4.703

115

768

34

917

19,5

104.488

3.057

16.227

780

20.064

19,2

Brazabrantes

3.232

217

361

42

620

19,2

Caldazinha

3.325

116

417

18

551

16,6

Trindade

Fonte: IBGE (2010) e IMB (2012).
Elaboração dos autores.

Goiânia, maior polo urbano do estado, é a segunda localidade a receber a
maior quantidade de pessoas de outros municípios, com semelhante fenômeno de
pendularidade. Do movimento pendular de Goiás, a cidade recebe perto de um terço
(35%), que corresponde a 191 mil pessoas (tabela 2).
TABELA 2
Goiás: localidades que recebem os maiores índices de pessoas (2010)
Município

Número de pessoas

Participação (%)

Brasília

198.906

36,6

Goiânia

191.163

35,1

15.597

2,9

Aparecida de Goiânia
Anápolis
Total

10.477

1,9

416.144

76,5

Fonte: IBGE (2010) e IMB (2012).
Elaboração dos autores.

No caso das aglomerações urbanas, os deslocamentos ficam condicionados à
distribuição e à hierarquia de funções entre os municípios integrantes. Deve-se considerar
tanto a questão do mercado de trabalho quanto a infraestrutura oferecida, como no caso
dos estabelecimentos educacionais e dos serviços de saúde.
Por sua vez, a mobilidade pendular também está presente entre municípios não
aglomerados, quando expressa a localização de atividades atrativas decorrentes apenas
da existência de uma grande indústria ou de um grande estabelecimento de comércio ou
de serviços, cooperativa, empresa agropecuária ou escola e universidade. A localização
das indústrias em regiões que concentram população e oferta de serviços acaba atraindo
pessoas de outros municípios, como ficou perceptível em relação à Goiânia.
O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) está
desenvolvendo um estudo sobre a tipologia dos deslocamentos pendulares para trabalho e
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estudo do Brasil, a partir dos dados do Censo do IBGE de 2010. O objetivo da tipologia
é diferenciar os municípios quanto à grandeza dos fluxos pendulares e ao tipo de fluxo
predominante, se de saída ou de entrada. Os resultados preliminares já apontam que
a tipologia permite distinguir, fundamentalmente, recortes que remetam a distintas
ordens de ação exigidas por estes espaços. Há aquelas ordens atinentes ao exercício das
funções públicas de interesse comum (Fpics), entre municípios receptores e evasores de
alta e média intensidade de fluxos. E há aquelas relativas a estratégias de integração e
desenvolvimento regional, aqui se inserindo municípios tipificados como evasores ou
receptores de baixa intensidade. A figura 3 apresenta a tipologia da mobilidade pendular
da RM de Goiânia em 2010, destacando Goiânia como grande receptor e Aparecida
de Goiânia como grande evasor. Os demais municípios da região classificam-se entre
médios e pequenos evasores.
FIGURA 3
RM de Goiânia: tipologia da mobilidade pendular (2010)

Fonte: IBGE (2010).
Elaboração: Ipardes, 2013.
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

Alguns municípios da RM caracterizam fluxos sociais e culturais que se destacam na
região: Trindade, pela realização da Festa do Divino Pai Eterno (romaria e novena); Nova
Veneza, com festival italiano de cultura e gastronomia; e Hidrolândia, pelo artesanato,
com a tradicional Festa das Fiandeiras.
O município de Trindade recebe romeiros de todo o estado de Goiás e de várias
cidades do Brasil durante todo o ano, com maior intensidade nos finais de semana e
em maior proporção durante a festa do Divino Pai Eterno, que termina no primeiro
domingo de julho. Consta que passaram pela cidade durante os dez dias de festa, na
edição de 2013, mais de 2,7 milhões de pessoas, representando proporcionalmente mais
de vinte vezes a população do município.
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2 ANÁLISE DAS FPICs SELECIONADAS

A Constituição do Estado (CE) de Goiás, promulgada em 5 de outubro de 1989,
autorizou a criação da RM de Goiânia, mediante lei complementar, constituída por
agrupamento de municípios limítrofes, visando “integrar a organização, o planejamento
e a execução de funções públicas de interesse comum” (Artigo no 4, inciso I, alínea a).
Conforme a CE, em seu Artigo 90, § 2o, são consideradas:
funções públicas de interesse comum: I. transporte e sistema viário; II. segurança pública;
III. saneamento básico; IV. ocupação e uso do solo, abertura e conservação de estradas vicinais;
V. aproveitamento dos recursos hídricos; distribuição de gás canalizado; VI. cartografia e
informações básicas; VII. aperfeiçoamento administrativo e solução de problemas jurídicos
comuns; VIII. outras definidas em lei complementar.

As diretrizes do planejamento das Fpics da RM serão objeto do plano diretor
metropolitano (Artigo 91).
Dez anos após o advento da CE, a LCE no 27 de 1999 criou de fato a RM de
Goiânia, inicialmente composta por onze municípios (Artigo 1o), mais a Região de
Desenvolvimento Integrado de Goiânia (RDIG), composta por sete municípios
(Artigo 2o). Em 2004 e 2005, foram acrescidos dois municípios pelas LCEs nos 48/2004
e 54/2005. A RMG passou a ser composta por treze municípios. Em 2010, com a LCE
no 78, de 25 de março, todos os municípios da Grande Goiânia foram incorporados na
sua totalidade na composição da RM, que passou a ser composta por vinte municípios
(Artigo 1o).
A legislação estadual, desde a LCE no 27/1999, considera como de interesse comum
as atividades “que atendam a mais de um município, assim como aquelas que mesmo
restritas ao território de um deles, sejam, de algum modo, dependentes ou concorrentes
de funções públicas e serviços supramunicipais”. O Artigo 5o da referida lei dispõe que
as Fpics serão definidas pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana
de Goiânia (Codemetro) entre os campos funcionais previstos nos incisos de I a VIII
do Artigo 90 da CE e mais os seguintes: i) planejamento; ii) política de habitação e
meio ambiente; iii) desenvolvimento econômico; iv) promoção social; e v) modernização
institucional. Segundo o parágrafo único do citado artigo, a integração da execução das
Fpics seria efetuada pela concessão, permissão ou autorização do serviço à entidade
estadual, quer pela constituição de entidade de âmbito metropolitano, quer mediante
outros processos que, por meio de ajustes, viessem a ser estabelecidos.
A mesma LCE no 27/1999 autorizou o chefe do Poder Executivo a instituir o
Codemetro e instituiu duas câmaras temáticas: a Câmara Deliberativa de Transportes
Coletivos (CDTC – Artigo 6o, § 5o) e a Câmara de Uso e Ocupação do Solo (Artigo 8o,
parágrafo único).
O Codemetro, criado pelo Decreto no 5.193/2000, é a instância de caráter
normativo e deliberativo responsável pela gestão metropolitana. Está atualmente
sob a responsabilidade da SEDRMG, que deverá promover a execução das diretrizes
definidas pelo conselho e o assessoramento técnico e administrativo necessário ao seu
funcionamento, bem como acompanhar as atividades aprovadas e declaradas de interesse
comum pelo conselho.
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Das oito câmaras temáticas propostas na criação do Codemetro – transporte
coletivo, habitação, atendimento social, saneamento básico, desenvolvimento econômico,
meio ambiente, segurança pública e ocupação e uso do solo –, apenas a CDTC foi
instalada e funciona ativamente.
Conforme pontuado no relatório Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana,
pesquisa Governança Metropolitana/Ipea, a função transporte é a única Fpic com gestão
efetiva e caráter metropolitano na RM de Goiânia. Tal constatação foi confirmada na
pesquisa de opinião com alguns dos principais atores que participam da gestão e da
governança metropolitana na RM, realizada entre janeiro e fevereiro de 2013.3 Sobre
as Fpics que se destacam por experiências relevantes na RM, houve convergência nas
respostas de ambos os atores sociais, apontando a função transporte como o destaque da
RM. Vários agentes destacaram a ausência de articulações em torno de algumas Fipcs,
tais como: saúde, segurança pública, educação, saneamento básico e questões ambientais.
2.1 Uso do solo
2.1.1 Histórico e caracterização da gestão da Fpic

A RM de Goiânia é a principal região econômica do estado de Goiás, com destaque
para a capital Goiânia, a maior aglomeração urbana de Goiás e a segunda maior da
região Centro-Oeste do Brasil. Os dados demográficos evidenciam o processo de
acelerado crescimento populacional por que passou a RM nos últimos quarenta anos.
Neste período, a RM cresceu 4,3 vezes, com um comportamento praticamente linear
– passando de 501.063 habitantes em 1970, considerando-se os vinte municípios da
Grande Goiânia, para 2.173.141 habitantes em 2010. Na mesma velocidade, ocorre um
incremento muito grande de problemas sociais e questões metropolitanas, para os quais
há uma lacuna de gestão e propostas de soluções. Esta é a situação da Fpic uso e ocupação
do solo, em que não há propriamente uma política metropolitana voltada para tal fim.
Como lembra Visconde (2002), Goiânia, mesmo surgindo como espaço planejado,
teve seu crescimento e apropriação do uso do solo muitas vezes sem o controle do
setor público. Cresceu, em parte, de forma espontânea e desordenada, direcionada
pelos especuladores que nortearam o parcelamento e a ocupação da cidade e de todo
seu entorno.
A aprovação da Lei Municipal no 4.526, de 1971, Lei de Parcelamento do Solo
Urbano de Goiânia, que impedia a aprovação de loteamentos sem infraestrutura mínima
para fins urbanos em Goiânia, fez com que as terras dos municípios limítrofes de
Goiânia passassem a representar uma opção de parcelamento menos onerosa. Após
1972, o número de novos loteamentos abertos em Goiânia reduziu-se consideravelmente
– e a problemática da moradia em Aparecida de Goiânia agravou-se, contribuindo para
a ação dos incorporadores imobiliários no município.
O uso do solo nas bacias hidrográficas caracteriza-se pelo forte componente
urbano da RM de Goiânia. A compreensão da sua dinâmica se dá a partir da análise
das estruturas urbanas que compõem o espaço metropolitano e da inter-relação entre
elas e o ambiente natural.
3. Os resultados da pesquisa estão apresentados no relatório Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana, componente
1, RM de Goiânia, da pesquisa Governança Metropolitana do Ipea (p. 42-55).
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Localizada na região central do estado de Goiás, a RM de Goiânia é banhada pela
bacia hidrográfica do rio Meia Ponte – que perpassa dezesseis municípios metropolitanos,
num total de 38 municípios goianos –, e seus dois principais afluentes – rio Caldazinha e
Ribeirão João Leite, os quais cortam a região norte da capital goiana, e de onde provém
a maior barragem de abastecimento de água que beneficia toda a RM de Goiânia.
No entanto, com o crescimento desordenado, e sem regras para uso e ocupação do
solo, a barragem do João Leite sofre degradação devido à ação antrópica e à especulação
imobiliária. Todos os cursos d’água que cortam a malha urbana de Goiânia estão
parcialmente ou totalmente comprometidos, no que se refere à qualidade ambiental.
As margens foram ocupadas ilegalmente e desmatadas até o limite do canal.
A topografia que os cursos d’água assumem na cidade é caracterizada por muitas
curvas, e as áreas que os margeiam são suscetíveis a inundações, poluição e degradação
ocasionada também pela população ribeirinha (Arca, 2003).
Um exemplo de desterritorialização em Goiânia é a Vila Roriz, fundada em 1970,
formada por “habitações reduzidas a abrigos temporários e provisórios, para pessoas que
vivem numa vila construída sobre um aterro às margens de um rio e um córrego (rio
Meia Ponte e ribeirão Anicuns) que são receptores dos esgotos da cidade” (Cam. Luis,
2007).4 A vila sofre inundações até os dias de hoje.
O mapa 4 ilustra a dinâmica das estruturas urbanas que compõem o espaço
metropolitano e da inter-relação entre elas e o ambiente natural.
A expansão urbana desenfreada na região norte de Goiânia atinge as margens do rio
Meia Ponte, comprometendo o principal manancial do estado de Goiás. Um exemplo é
o setor Goiânia II às margens do rio Meia Ponte. Desde sua criação, também na década
de 1970, o setor é alvo de críticas por ter sido estruturado em regiões de fundo de vale,
contribuindo para o processo erosivo em vertentes, o qual gera assoreamento, poluição
e diminuição da vazão do curso d’água.
A Carta de Risco de Goiânia, publicada em 1991 e reeditada em 2007, condena as
construções de alto impacto, como as moradias em séries, em áreas de planície próximas
ao rio Meia Ponte e a seus afluentes. No entanto, o setor Goiânia II é hoje uma das
localidades de maior ação do capital imobiliário e da expansão urbana de Goiânia.

4. As margens da Vila Roriz. Videodocumentário ambiental vencedor do Prêmio Fiocruz de 2007.
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MAPA 4
RM de Goiânia: uso e cobertura do solo (2010)

Fonte: Ferreira, N. C. (CIAMB/UFG) – 2011.
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

Por meio de projeto aprovado pela Câmara Municipal em 25 de abril de 2013,
sancionado pelo prefeito via Lei Complementar (LC) municipal no 246/2013, o poder
público municipal de Goiânia promoveu, à revelia da sociedade civil organizada, uma
alteração na LC no 171/2007, a qual corresponde ao Plano Diretor de Goiânia. Entre
outras medidas polêmicas, o projeto autoriza a construção de galpões e grandes empresas
no trecho de 350 m às margens da Perimetral Norte da capital, região de localização dos
dois mais importantes mananciais da cidade: o ribeirão João Leite e o rio Meia Ponte.
A RM de Goiânia ainda possui alguns municípios com características
predominantemente rurais, porém os maiores danos ambientais causados ao rio Meio
Ponte provêm das indústrias. Segundo pesquisa de Ribeiro e Leão (2001), estão presentes
na RM os treze gêneros de indústria de transformação mais poluentes. Muitas das
indústrias estão estabelecidas próximas aos cursos d’água do rio e seus afluentes, e a
maioria não possui tratamento próprio de esgoto, fazendo seus despejos diretamente no
rio Meia Ponte ou na rede pública de coleta. Os trechos do Meia Ponte que percorrem
Goiânia e Inhumas são os mais degradados – 62% de suas áreas de proteção ambiental
(APAs) estão comprometidas. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos do Estado de Goiás (Semarh), são lançados no curso do rio, todos os dias,
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mais de 180.000 m3 de esgoto e 1 t de resíduos sólidos. Por esta razão, o rio Meia Ponte
ocupa o posto de sétimo rio mais poluído do Brasil.
A expansão urbana de Goiânia, que foi além dos limites fixados no plano urbanístico
básico, criou novas configurações, em especial o surgimento de novos polos comerciais
e de atividades econômicas que, de fato, condicionaram novos fluxos de tráfego e novas
solicitações do sistema viário. A conurbação com municípios vizinhos, em especial com
Aparecida de Goiânia, também contribuiu para este quadro.
Ao sul, o processo de crescimento da cidade gerou uma conurbação com o município
de Aparecida de Goiânia, que mais se parece com uma região periférica da cidade de
Goiânia, dada a dependência que se estabelece por serviços públicos e privados, emprego,
comércio, escola, atividades sociais e de lazer.
No contexto metropolitano, outros fenômenos urbanos, de mesma natureza, são
presenciados no eixo Leste-Oeste, envolvendo os municípios de Trindade e Goianira,
a oeste e noroeste, e Senador Canedo, a leste. Nestes municípios, limítrofes com Goiânia,
surgiram vários loteamentos, distantes de suas sedes, porém próximos aos limites da
capital, gerando o mesmo efeito de conurbação presenciado ao sul.
Como exemplo, vale registrar que o município de Goianira apresenta, desde os anos
1990, um crescimento concorrente com Goiânia ao longo da rodovia GO-070, onde
vêm se formando inúmeros bairros populares e continuam aflorando novos lançamentos
de loteamentos. Verifica-se o “abrigo de migrantes, pessoas socialmente excluídas das
condições de moradia na metrópole e trabalhadores do polo industrial de Goianira”
(Alves e Chaveiro, 2007). Para muitos analistas, isto vem configurando uma tendência
de conurbação a noroeste de Goiânia (Goianira e Trindade, constituindo o núcleo
urbano chamado “Trindade 2”) e formando “um grande vetor da expansão da periferia
de Goiânia” (op. cit.).
A consequência de tais fatos conjugados (expansão urbana interna a Goiânia,
periferização e conurbação com outros municípios) desnudam a complexidade da
solução dos problemas urbanos da RM, em especial no que diz respeito à circulação e
ao atendimento dos fluxos de viagens, principalmente do transporte coletivo.
A rede viária da RMG pode ser caracterizada em dois grupos. Um primeiro é
composto por rodovias e vias entre os municípios, em especial com Goiânia. Um segundo
é formado pelo sistema viário de Goiânia.
Uma característica presente nas ligações rodoviárias dos municípios com Goiânia é
a ocupação lindeira por núcleos habitacionais e loteamentos, em especial na aproximação
com a cidade, que dão a estas vias de função rodoviária um uso urbano, com os
consequentes efeitos na circulação: redução da fluidez, para os veículos automotores, e,
principalmente, redução do grau de segurança, para os pedestres e os moradores.
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Os principais pontos de acesso à cidade de Goiânia e sua área conurbada são as
rodovias (figura 4):
l

GO-040, na ligação com Aragoiânia e com a região leste de Aparecida de
Goiânia;

l

GO-060, na ligação com Trindade;

l

GO-070, na ligação com Goianira e Brazabrantes;

l

l

BR-153, que corta a cidade em sua parte leste, estabelecendo a ligação com
a região sul de Aparecida de Goiânia e Anápolis; e
avenida Jamel Cecílio, na ligação com Senador Canedo.

O sistema viário de Goiânia apresenta uma característica radioconcêntrica, fruto
da concepção do plano urbanístico básico que levou à implantação da cidade. Nesta
concepção, o Centro Cívico e Administrativo, localizado no centro da cidade, era o
ponto para o qual convergiam os eixos viários principais: as avenidas Araguaia, Goiás
e Tocantins.
Os eixos estruturais da cidade são a avenida Anhanguera, no sentido leste-oeste,
e a avenida Goiás, no sentido norte-sul. No extremo norte, destaca-se ainda a avenida
Perimetral Norte e, na região sul, um conjunto de vias, como a avenida 85, Mutirão,
T-7 e T-9, que também servem a estruturação do transporte coletivo.
Grande parte da população da RM de Goiânia vive no entorno do núcleo
metropolitano: entre 2000 e 2010, foram agregados no total da RM de Goiânia 429.844
habitantes, um incremento de 24,66%. A periferia da metrópole5 teve um incremento
de 33,96%, contra apenas 19,12% da capital goiana.
Sem conseguir se instalarem em Goiânia, os migrantes que chegam à capital vão
viver nos demais municípios metropolitanos, onde o preço da terra é mais acessível.
Entretanto, nestas localidades, os loteamentos são realizados de forma aleatória; não
há regras para o uso e a ocupação do solo; e não se oferecem condições básicas de
habitabilidade, tais como rede de esgoto, abastecimento de água, transporte, asfalto, e
serviços de educação e saúde. Na subseção 2.1.2, item Análise da dinâmica socioeconômica
e suas interfaces com o uso do solo, serão apresentadas as informações e os mapeamentos
dos novos empreendimentos habitacionais da RM de Goiânia nos anos recentes.

5. Dados do Observatório das Metrópoles – Núcleo Goiânia.
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FIGURA 4
Goiânia e entorno: macrorrede viária básica

Fonte: Plano Diretor de Goiânia, Lei Complementar no 171, de 29 de junho de 2007.
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

Estrutura institucional e normativa

Na estrutura institucional do governo do estado de Goiás, não existe órgão de gestão e
controle metropolitano para a função pública de uso do solo. Portanto, os projetos e os
pedidos de parcelamento e de empreendimentos são tramitados, analisados e aprovados
nas prefeituras dos respectivos municípios.
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Como mencionado no início da seção 2, a LCE no 27/1999, que criou a RM,
autorizou o chefe do Poder Executivo a instituir o Codemetro, instância de caráter
normativo e deliberativo responsável pela gestão metropolitana, atualmente sob a
responsabilidade da SEDRMG.
Ainda no âmbito da LCE no 27/1999, foi criada a Câmara de Uso e Ocupação
do Solo, de caráter não deliberativo, proposta para ser subordinada ao Codemetro.
A referida lei, no parágrafo único do seu Artigo 8o, procurou assegurar na sua composição
a participação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), do Instituto
dos Arquitetos do Brasil (IAB) e das universidades federal, estadual e católica de Goiás.
Não obstante, não foram definidas as suas atribuições e poderes, e a câmara ainda não foi
instalada. Assim, não há qualquer registro de funcionamento da Câmara de Uso e Ocupação
do Solo na RM de Goiânia.
Dessa forma, a gestão da Fpic de uso do solo na RM, bem como a análise de
parcelamento e de empreendimentos (segundo tipologia e porte) e sua tramitação
(anuência e aprovação desses projetos) são de responsabilidade unicamente de órgãos
municipais locais, tais como:
l

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade de Goiânia –
antiga Secretaria de Planejamento e Urbanismo (Seplam);

l

Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia;

l

Secretaria de Urbanismo e Habitação em Trindade;

l

Secretaria de Planejamento e Ação Urbana em Senador Canedo; e

l

Secretarias de obras de vários municípios.

De modo geral, observa-se a predominância de regulamentação por intermédio das
Leis de Uso e Ocupação do Solo (Luos), específicas de cada municipalidade. Embora
quinze dos vinte municípios da RM já possuam seus planos diretores, uma característica
observada é a baixa regulamentação das suas definições. Por exemplo, a maioria das zonas
especiais de interesse social (Zeis) instituídas pelos planos diretores não foram mapeadas
nem regulamentadas segundo as leis dos planos diretores, conforme constatação da
pesquisa Rede Planos Diretores Participativos (RPDP) (Moysés, Borges e Kallabis, 2009).
Instrumentos de planejamento e gestão

Conforme já mencionado, a RM de Goiânia ainda não possui seu plano diretor
metropolitano de desenvolvimento integrado, embora a atual gestão estadual, por meio
da SEDRMG, já tenha dado início ao processo para sua elaboração.
Também não foram elaborados os planos setoriais – exceto o do transporte; e não há
participação da sociedade civil na formulação de programas e projetos para a RM, o que
evidencia a ausência de um projeto político de planejamento urbano desenvolvido e proposto
na busca de soluções para os vários problemas que afligem a população metropolitana, tais
como: deficit de habitação e de saneamento básico; degradação do meio ambiente; violência;
e alto índice de mortes no trânsito.
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Na atualidade a expansão do mercado imobiliário guia boa parte do crescimento da
RM de Goiânia. Os instrumentos previstos no Estatuto das Cidades (Lei no 10.257, de
2001), como o imposto progressivo no tempo e a criação de Zeis ou áreas de proteção
ambiental, ainda não foram regulamentados. Mesmo no caso do município de Goiânia
– cujo plano diretor municipal, considerado bom do ponto de vista técnico, foi aprovado
em 2007, desde então já tendo passado por várias alterações e complementações –, estes
instrumentos têm baixa aplicabilidade.
Quase todos os municípios da RM de Goiânia já elaboraram seus planos diretores
municipais (quinze dos vinte municípios). De modo geral, todos eles incorporaram
as principais diretrizes do Estatuto das Cidades, objetivando, em maior ou menor
grau, assegurar:
l

o cumprimento da função social da propriedade e da cidade;

l

o direito à terra urbana, à moradia e ao saneamento ambiental;

l

a justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes do processo
de urbanização;

l

a ordenação e o controle do uso e da ocupação do solo;

l

a proteção e a recuperação do meio ambiente;

l

a regularização fundiária; e

l

a urbanização de áreas de habitação popular.

No entanto, a forma de implementação e os mecanismos criados para garantir
o cumprimento da função social da propriedade colocada nos planos diretores desses
municípios goianos são frágeis e não garantem a sua autoaplicabilidade. Em nenhum
deles consta planejamento específico dos municípios com o propósito de resolver os
problemas metropolitanos, pois apenas buscam solucionar os problemas de caráter local.
Conforme conclusão da pesquisa do Ministério das Cidades (MCidades), RPDP, a
única política com sinergia suficiente para articular os municípios metropolitanos está
relacionada à rede metropolitana de transporte. Além desta, o Plano Diretor de Goiânia
destaca uma iniciativa na área ambiental, no âmbito do Consórcio Intermunicipal do Rio
Meia Ponte, que, embora inclua outros municípios que não pertencem à RM estabelece
“uma pactuação ambiental com o município de Goianira que pode ser considerada como
inserida numa política metropolitana” (Moysés, Borges e Kallabis, 2009).
Outro destaque na RM de Goiânia deve-se à Política Nacional de Habitação
(PNH), que condicionou o planejamento habitacional como etapa obrigatória para
o acesso aos recursos públicos. Embora não haja exigência legal para que o plano de
habitação se torne lei, o estado de Goiás aderiu à PNH. Dos vinte municípios da RM
de Goiânia, dezenove receberam recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social (FNHIS) para a elaboração do seu Plano Local de Habitação de Interesse Social
(PLHIS). A exceção é Brazabrantes, município integrado à RM em 2010. Seis municípios
têm seus planos concluídos e entregues na Caixa Econômica Federal (CAIXA) ou no
MCidades; dez municípios os têm parcialmente concluídos e entregues; e três estão
elaborando (quadro 3).
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QUADRO 3
RM de Goiânia: instrumentos de planejamento e gestão dos municípios
Plano diretor participativo
Município

Parcerias

PLHIS

Situação

Legislação

Parcerias e recursos do Sistema
Situação do PLHIS e local
Nacional de Habitação de
de entrega
Interesse Social (SNHIS)1

Abadia de Goiás

Secretaria de Estado das
Cidades (Secidades).

Lei aprovada.

LC no 3/2008
de 14/7/2008.

Recursos do SNHIS (seleção de
Não entregue.
2008); e PUBLIC.

Aparecida de Goiânia

Secidades.

Lei aprovada.

Leis nos 4 e 5
de 2001.

Recursos do SNHIS (seleção de
2007); e convênio com a
Parcialmente entregue na
Agência Goiana de Habitação Agehab.
(Agehab) em 2011.

Aragoiânia

Secidades.

Lei aprovada.

Lei no 856/2008
de 16/10/2008.

Recursos do SNHIS (seleção de
2009); convênio com a Agehab Parcialmente entregue
em 2010; e parceria com a
na Agehab.
Geoplano.

Bela Vista de Goiás

Secidades e
MCidades.

Lei aprovada.

LC no 32/2008
de 30/6/2008.

Recursos do SNHIS (seleção de
Parcialmente entregue na
2007); e convênio com a
Agehab.
Agehab em 2010.

Bonfinópolis

Secidades.

Lei aprovada.

Lei no 490
de 23/6/2008.

Recursos do SNHIS (seleção de
Concluído. Entregue no
2009); e convênio com a Agehab
MCidades em 20/9/2011.
em 2010; Arca.

Brazabrantes

Associação para a
Recuperação e a Conservação Em elaboração.
do Ambiente (Arca).

Não existe
lei aprovada.

Não tem parcerias.

Não entregue.

Caldazinha

Não há.

Paralisado.

Não existe
lei aprovada.

Convênio com a Agehab em
2010.

Concluído. Entregue na
CAIXA e na Agehab.

Caturaí

Secidades.

Paralisado.

Não existe
lei aprovada.

Recursos do SNHIS (seleção de
Concluído. Entregue na
2009); e convênio com a
CAIXA.
Agehab em 2010.

Goianápolis

Secidades.

Lei aprovada.

Lei no 991
de 11/3/2003.

Recursos do SNHIS (seleção de
Parcialmente entregue na
2009); e convênio com a
Agehab.
Agehab em 2010.

Goiânia

Goiânia elaborou seu PDM.

Lei aprovada.

Lei no 171/2007.

Recursos do SNHIS (seleção de Concluído. Entregue
2007); e Arca.
parcialmente na CAIXA.

Goianira

Secidades.

Lei aprovada.

Lei no 5/2007.

Recursos do SNHIS (seleção
de 2007).

Parcial CAIXA.

Guapó

Secidades.

Lei aprovada.

LC n 12/2008
de 26/11/2008.

Convênio com a Agehab
em 2010.

Parcialmente entregue na
Agehab.

Hidrolândia

Secidades e MCidades.

Lei aprovada.

Lei no 288/2006.

Recursos do SNHIS (seleção
de 2007).

Parcialmente entregue
na CAIXA.

Inhumas

Secidades.

Recursos do SNHIS (seleção de
Parcialmente entregue na
Lei aprovada. Lei no 2.675/2007. 2007); e convênio com a
Agehab.
Agehab em 2010.

Nerópolis

Secidades.

Lei aprovada.

Lei no 1.472
de 29/11/2008.

Recursos do SNHIS (seleção de Concluído. Entregue na
2009); e convênio com a
Agehab, na CAIXA e no
Agehab em 2010; Arca.
MCidades em 11/4/2012.

Nova Veneza

Pontifícia Universidade
Católica de Goiás (PUC
Goiás) e Arca.

Concluído.

Não existe
lei aprovada.

Recursos do SNHIS (seleção de Concluído. Entregue na
2009); e convênio com a
Agehab, na CAIXA e no
Agehab em 2010.
MCidades em 5/1/2012.

Santo Antônio de Goiás Secidades.

Lei aprovada.

Lei no 367/06
de 22/12/06.

Recursos do SNHIS (seleção
de 2008).

Senador Canedo

Secidades.

Recursos do SNHIS (seleção de
Parcialmente entregue na
Lei aprovada. Lei no 1.317/2007. 2008); e convênio com a
Agehab.
Agehab em 2010.

Terezópolis de Goiás

Secidades.

Concluído
em 2010.

Trindade

Secidades.

Lei aprovada.

o

Não existe
lei aprovada.

Recursos do SNHIS (seleção
de 2007).

Não entregue.

Não entregue.

Recursos do SNHIS (seleção de
Lei no 8 de 2
Parcialmente entregue na
2008); e convênio com a
de junho de 2008.
Agehab.
Agehab em 2010.

Fonte: Secidades e Agehab, 2012.
Nota: 1 Receberam recursos do FNHIS (Lei no 11.124/2005).
Obs.: 1. Informações sobre os planos diretores levantadas pela SEDRMG em abril de 2012: fornecidas pela Secretaria das Cidades e gestores municipais.
2. Informações sobre os planos de habitação levantadas pela Agehab em junho de 2012: fornecidas pela Gerência de Apoio à Gestão (Geratec)
da Agehab, CAIXA e MCidades.
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Há que se mencionar ainda o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia
Ponte (CBMP), de caráter consultivo e deliberativo, que, embora não tenha caráter
metropolitano, inclui os dezesseis municípios da RM que perpassam a bacia hidrográfica.
Estudo realizado pelo Observatório das Metrópoles na RM já alertava que, “com
exceção de Goiânia, os municípios metropolitanos privilegiavam o planejamento
orçamentário em detrimento ao Planejamento Municipal e as Diretrizes Políticas” (Como
Anda a Metrópole Goianiense, 2005, p. 63).
No mesmo sentido, a pesquisa realizada por Santos (2008) apontou como o
principal problema na RM de Goiânia “a falta de um parlamento metropolitano de
discussão, planejamento e propostas de solução para os problemas metropolitanos –
por exemplo, todos os entrevistados afirmaram que o orçamento de seu município não
destina verba alguma à Região Metropolitana de Goiânia”.
No que concerne ao uso e ocupação do solo e à política habitacional, observa-se
que a falta de moradia constitui-se num dos mais graves problemas sociais na RM de
Goiânia, sendo mais evidente no núcleo metropolitano. Embora o deficit habitacional
tenha grande peso no conjunto da RM, notadamente nos municípios de Trindade,
Senador Canedo e Aparecida de Goiânia, esta situação se agrava na capital. Outro
problema que atinge os municípios citados, em especial Goiânia, é o número de áreas
de posses sem processo de regularização concluído ou iniciado.
Projetos de investimento e recursos para o financiamento

Conforme informado, a RM de Goiânia ainda não possui seu Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado – embora já tenha sido iniciado o processo para sua
elaboração pela SEDRMG. Também não há dotação orçamentária relativa ao Fundo
de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia (Fundemetro).
O relatório do subcomponente 1.1, Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana
(subseção Orçamento e financiamento), mostrou que a RM de Goiânia vem sendo
contemplada com recursos no planejamento orçamentário estadual desde o plano
plurianual (PPA) 2000-2003 (Programa da RM de Goiânia – Metrópole Cidadã).
Todavia, no contexto do orçamento do estado de Goiás, não há registros de recurso
destinados à Fpic uso e ocupação do solo da RM de Goiânia, propriamente. Ao longo do
período considerado, percebe-se que o planejamento para as questões metropolitanas foi
sendo direcionado especificamente para a função transporte urbano, que desde a criação
da RM foi a função que conseguiu estruturar e fazer funcionar a gestão metropolitana.
O planejamento da gestão 2011-2014 está consolidado no Plano de Ação Integrada
de Desenvolvimento (PAI), que é uma integração dos principais programas do PPA
2012-2015, cuja execução receberá as prioridades da administração pública. A SEDRMG
teve dois programas considerados subordinados a dois programas integradores do PAI:
o Programa de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia e o
programa de implantação do veículo leve sobre trilhos (VLT).
O Programa de Desenvolvimento Integrado tem por objetivo promover o
desenvolvimento do espaço metropolitano, direcionando o processo de ocupação do
solo e visando a uma melhor distribuição das atividades no território. Este esforço está
integrado a uma política de mobilidade urbana, na construção de uma região moderna e
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socialmente inclusiva. Suas ações estruturantes, as metas de investimento e cronograma,
podem ser vistas no quadro 4.
QUADRO 4
PAI: ações estruturantes
Programa

Projetos

Previsão de execução

Responsável

Investimento e fonte

Implantação do Codemetro.

De 2012 a 2015.

SEDRMG.

Sem custo.

SEDRMG.

Convênios: R$ 176.000,00.
OGE: R$ 1.441.000,00.
Situação atual –
OGE: R$ 1.896.285,71 autorizados pelo
governador para iniciar a elaboração do
PDIRMG.

Agência Goiana de
Desenvolvimento
Regional (AGDR).

Convênios: R$ 495.000,00.
OGE: R$ 55.000,00.

SEDRMG.

Convênios: R$ 495.000,00.
OGE: R$ 55.000,00.

Elaboração do Plano Diretor
de Desenvolvimento Integrado
da Região Metropolitana de
Goiânia (PDIRMG).
PAI

De 2012 a 2015 –
36 meses.

Elaboração do projeto e
construção da Estação Cerrado
– centro gastronômico 24 horas
na antiga rodoviária de Goiânia.
Projeto de reestruturação –
Nova Praça Cívica.

Sem previsão para
execução

Programa de
implantação do VLT

Implantação do VLT Eixo
Anhanguera em Goiânia.

De 2012 a 2014 –
24 meses.

SEDRMG.

PAC Mobilidade: R$ 215.000.000,00.
Estado-empréstimo. BNDES:
R$ 371.000.000,00.
Iniciativa privada:
R$ 550.000.000,00.
Total: R$ 1,3 bilhão.

Programa de
Desenvolvimento
Regional e Polos de
Desenvolvimento

Conclusão do Centro de
Excelência (esporte e lazer).

Sem previsão para
execução.

Agência Goiana do
Esporte e do Lazer
(Agel).

Caixa: R$ 9.900.000,00.
Emenda parlamentar: R$ 25.000.000,00.
Tesouro estadual:
R$ 9.900.000,00.
Total: R$ 45 milhões.

Programa de
Desenvolvimento
Regional e Polos de
Desenvolvimento

Implantação do Parque
Ambiental Morro da Serrinha.

Sem previsão para
execução.

Semarh.

2012: R$ 300.000,00.
2013: R$ 19.850.000,00.
2014: R$ 19.850.000,00.
Total R$ 40.000.000,00.

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan), 2012.

Todavia, até o momento da finalização deste relatório, alcança apenas 2% do valor
orçado a execução financeira dos programas do PPA 2012-2015 que envolvem ações
para a RM, relacionadas à saúde e ao transporte. Comparando-se proporcionalmente as
ações destinadas às questões metropolitanas em relação ao Orçamento-Geral do Estado
(OGE), verifica-se que no período 2004-2007 as ações metropolitanas representaram
1,4% do orçamento estadual; e no período 2008-2015, menos de 0,5%.
Em termos de investimentos com recursos federais, somente no âmbito do PAC,
entre 2009 e 2012, foram investidos na RM de Goiânia em torno de R$ 476,9 milhões
em infraestrutura urbana e social (tabela 3). Os empreendimentos pertencem às áreas de:
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l

saneamento;

l

águas em áreas urbanas;

l

recursos hídricos;

l

creches e pré-escolas;

l

praças dos esportes e da cultura;

l

quadras esportivas nas escolas;

l

unidades básicas de saúde (UBS);
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l

unidades de pronto atendimento (UPAs);

l

urbanização de assentamento precário;

l

prevenção em área de risco;

l

pavimentação;

l

mobilidade urbana; e

l

aeroportos.
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TABELA 3
RM de Goiânia: PAC – investimentos e empreendimentos, por município
Municípios
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia

Empreendimentos
(números absolutos)
3
62

Investimento
(R$)
675.020,10

Executor

Órgão responsável

Município.

MCidades; ME; e Funasa.

94.524.219,60 Município e estado.

Aragoiânia1

2

Bela Vista de Goiás

4

1.429.469,14

Bonfinópolis

4

1.624.158,36 Município e Funasa.

Caldazinha

3

301.162,70 Município e Funasa.

Caturaí

4

Goianápolis

5

0,00

Município.
Município.

30.588,67

Município.

1.872.296,27

Município.

MCidades; e MS.
MCidades; ME; e MS.
MCidades; ME; MS; e Funasa.
MS; e Funasa.
MCidades.
MS; e Funasa.

Goiânia

72

Goianira

9

6.628.032,89

Município.

MCidades; ME; MS; e Funasa.

Guapó

2

1.337.745,23

Município.

ME; e Funasa.

Hidrolândia

4

31.436,67

Município.

MCidades; MS; e Funasa.

62.917,04

Município.

MCidades; e MS.

33

30.588,67

Município.

MCidades; ME; e MS.

1

30.588,67

Município.

MCidades.

2

549.833,62

Município.

MCidades; e ME.

28

33.494.722,03

Município.

MCidades; ME; MC; e MS.

647.817,49

Município.

Inhumas
Nerópolis
Nova Veneza
Santo Antônio de Goiás
Senador Canedo
Terezópolis de Goiás
Trindade
Total

3
19
233

325.019.045,01 Município e estado.

MCidades; ME; MS; MC; e Funasa.

8.590.639,11 Município e estado.
476.880.281,27

-

MCidades; ME; MS; MC; MIN; e Infraero.

Mcidades; ME; e Funasa.
MCidades; ME; MC; e MS.
-

Fonte: Brasil (2013).
Nota: 1 Ainda em ação preparatória.
Obs.: ME – Ministério do Esporte; Funasa – Fundação Nacional de Saúde; MS – Ministério da Saúde; MC – Ministério das Comunicações; MIN –
Ministério da Integração Nacional; e Infraero – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária.

Por seu turno, conforme os dados da CAIXA, Regional Sul de Goiás, no período
entre 2009 e 2013 (até junho), a movimentação de recursos na provisão habitacional
no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) na RM de Goiânia girou
em torno de R$ 3,7 bilhões. Os municípios com maior número de contratações foram:
Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira e Senador Canedo (gráfico 4).
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GRÁFICO 4
RM de Goiânia: Programa MCMV (2009-2013)
(Em %)
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Brazabrantes
Caldazinha
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Goianápolis
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Goiânia
Goianira
Guapó
Hidrolândia
Inhumas
Nerópolis
Nova Veneza

Goiânia; 46

Santo Antônio de Goiás
Senador Canedo
Terezópolis de Goiás
Trindade
Fonte: CAIXA – Regional Sul/GO.
Obs.: Posição até junho de 2013.
Obs.: O gráfico está reproduzido conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

Controle social

Conforme mencionado, não há nenhuma iniciativa na RM de Goiânia que caracterize
uma política metropolitana da Fpic uso e ocupação do solo. Portanto, não há como
registrar o controle social sobre a sua gestão. Com a reestruturação do Codemetro,
espera-se que possa ser garantida a implementação da câmara temática de uso do solo e
a efetivação da participação social no arranjo institucional da RM.
Nem mesmo no tocante ao uso do solo nas bacias hidrográficas e à degradação ambiental
– um problema latente na metrópole goianiense, conforme mostrado anteriormente –, não
existe nenhum canal de participação e controle social nos destinos da RM. Nem sequer no
âmbito do Consórcio Intermunicipal do Rio Meia Ponte, a que faz alusão o Plano Diretor
Municipal de Goiânia, há registros de canais de participação e controle social.
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Todavia, há que se mencionar a importante participação dos movimentos sociais
por moradia no município de Goiânia e do entorno – embora as lutas sejam inseridas
não no contexto metropolitano, mas de forma localista ou municipalista. O estado de
Goiás, em especial na RM de Goiânia e na Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno (Ride-DF), vem sendo destaque nos programas habitacionais
do governo federal voltados para a produção cooperativada de moradia. Goiás alcança
a liderança em vários programas de autogestão coletiva, como o Crédito Solidário e o
MCMV Entidades, segundo informações da CAIXA.
2.1.2 Análise da efetividade do arranjo de gestão e da governança metropolitana

As questões de planejamento e gestão do uso do solo diante das dinâmicas metropolitanas
da RM de Goiânia dependeriam diretamente do efetivo funcionamento do Codemetro e
sua Câmara de Uso e Ocupação do Solo. No entanto, a instalação desta câmara, prevista
na LCE no 27/1999, ainda não aconteceu – não há registro de seu funcionamento.
Apesar da acentuada expansão urbana e do crescimento populacional na RM
de Goiânia, observa-se que o ordenamento territorial da região vem se dando sem
planejamento. Afloram continuamente novos bairros populares e loteamentos nas
proximidades das ligações rodoviárias entre os municípios limítrofes com Goiânia. Estas
vias de função rodoviária adquirem assim um uso urbano, sem regras ao uso e ocupação
do solo, com os consequentes efeitos ambientais, na circulação, na mobilidade e no
aumento da insegurança – acentuando os processos de conurbação em curso.
No geral, esses assentamentos, distantes dos centros urbanos e desprovidos de
infraestrutura e serviços, caracterizam-se pelo abrigo de migrantes, pessoas socialmente
excluídas das condições de moradia na metrópole, onde vem ocorrendo a implantação
do maior número de empreendimentos habitacionais nos anos recentes (PAC, MCMV,
Crédito Solidário e empreendimentos privados), como procura mostrar o item a seguir.
Análise da dinâmica socioeconômica e suas interfaces com o uso do solo

A RM de Goiânia, atualmente composta por vinte municípios, conforme alteração
da LCE no 78/2010, somava em 2010 uma população de 2.173.141 habitantes,
distribuída num território de 7.315,1 km2. Isto lhe confere uma densidade demográfica
aproximada de 297,07 hab./km2, com uma taxa de urbanização de 98,0%.
Trata-se da principal região econômica do estado de Goiás, a maior aglomeração
urbana estadual (dois terços da população total do estado) e a segunda maior da região
Centro-Oeste do Brasil.
A evolução populacional da RM de Goiânia evidencia um processo de acelerado
crescimento: a participação da população metropolitana no total estadual passou de
34,8% para 36,2%, entre 2000-2010. Apenas quatro municípios – Goiânia, Aparecida
de Goiânia, Trindade e Senador Canedo – concentram cerca de 90% da população do
aglomerado metropolitano, de aproximadamente 2 milhões de habitantes.
A taxa média de crescimento anual da população metropolitana, entre 2000 e 2010,
foi 2,23%. Na mesma velocidade, observa-se um incremento muito grande de problemas
sociais decorrentes do processo de metropolização em curso.
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A maioria dos municípios da RM apresentou taxas mais elevadas que a de
Goiânia (1,76%). No período considerado, destaca-se o incremento populacional dos
municípios: Goianira (6,17%); Senador Canedo (4,74%); e Santo Antônio de Goiás
(4,21%). Estes figuram entre os dez primeiros no ranking de crescimento anual de
Goiás. Os municípios de Abadia de Goiás e Bonfinópolis tiveram crescimento de 3,29%
e 3,48%, respectivamente. Aparecida de Goiânia, já totalmente conurbada ao núcleo
metropolitano, cresceu 3,08%.
Outros municípios com integração baixa e média ao núcleo metropolitano tiveram
crescimento acima de 2,5%. São eles: Hidrolândia (2,89%); Aragoiânia (2,69%);
Nerópolis (2,67%); Terezópolis de Goiás (2,59%); e Trindade (2,52%). Os demais
municípios tiveram crescimento abaixo de 2,5%. Chama atenção o desempenho de
Goianápolis, com taxa nula de crescimento (0,01%). Os dados estão no gráfico 5.
GRÁFICO 5
RM de Goiânia: taxa de crescimento geométrico anual, por município (2000-2010)
(Em %)
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Fonte: Censos Demográficos do IBGE.
Elaboração: Observatório das Metrópoles – Núcleo Goiânia, 2011.
Obs.: O gráfico está reproduzido conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

Nesses termos, quando se comparam as taxas de crescimento anual da RM de
Goiânia, dividida em seu núcleo e periferia,6 é possível observar que a periferia apresentou
crescimento de 3,0% a.a., contra 1,8% do núcleo. O peso populacional de ambos
segue caminhos inversos: enquanto o núcleo vai perdendo peso, de 62,7% para 59,9%,
a periferia vai aumentando sua fatia populacional – de 37,3% para 40,1% (gráfico 6).
Em 2010, o PIB da RM de Goiânia correspondia a 36,9% do PIB estadual, segundo
o IMB – algo em torno de um montante de R$ 35,9 milhões. O PIB per capita médio da
RM correspondia a R$ 16.552,37, mas no conjunto do espaço metropolitano observam-se
grandes disparidades. Por exemplo: enquanto o PIB per capita do município de Senador
Canedo é R$ 37.760,56 (impactado pelo Polo Petroquímico da Petrobrás), no município
de Aragoiânia o PIB per capita é apenas R$ 5.814,94. Isto, por si só, indica a grande
necessidade de gestão e propostas de soluções à desigualdade de renda evidenciada no
espaço metropolitano da RM de Goiânia.

6. Considera-se como núcleo metropolitano o município de Goiânia, e a periferia metropolitana, os outros dezenove
municípios que compõem a RM.
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GRÁFICO 6
RM de Goiânia: participação da população do núcleo e da periferia (2000-2010)
(Em %)
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Fonte: Censos Demográficos do IBGE.
Elaboração: Observatório das Metrópoles – Núcleo Goiânia, 2011.

Na região Centro-Oeste, de acordo com o IBGE (2010), foram identificados setenta
aglomerados subnormais, distribuídos em apenas nove municípios. A maior parte destes
aglomerados concentra-se no Distrito Federal (36), seguido por Mato Grosso (14), Goiás
(12) e Mato Grosso do Sul (8). Assim, Goiás é a segunda Unidade da Federação (UF)
desta região a possuir o menor número de aglomerados subnormais, bem como a segunda
com menos domicílios particulares ocupados e população residindo nestes aglomerados.
Em Goiás, dos doze aglomerados subnormais identificados, sete se localizam
na capital, Goiânia; ela é seguida por Anápolis, com dois. No Entorno de Brasília,
o município de Novo Gama tem dois aglomerados subnormais, e o de Valparaíso de
Goiás, um.
Do total da população que reside em aglomerados subnormais (8.823 habitantes),
40% estão em Goiânia; 20%, em Anápolis; 22%, em Valparaíso de Goiás; e 18%, em
Novo Gama. Dessa forma, é na capital do estado que se encontra a maior quantidade
de pessoas residindo nestes aglomerados. Isto pode ocasionar a formação de espaços
periféricos, decorrentes de um crescimento não planejado.
Os aglomerados subnormais identificados em Goiânia (mapa 5) são os seguintes:
Quebra Caixote (Leste Universitário); Jardim Goiás Área I (Jardim Goiás); Jardim
Botânico I e Jardim Botânico II (Santo Antônio); Rocinha (Parque Amazônia); Emílio
Póvoa (Crimeia Leste); e Jardim Guanabara I (Jardim Guanabara).
Em termos de quantificação e espacialização das habitações precárias no espaço
metropolitano de Goiânia, o estudo Assentamentos Precários no Brasil Urbano ofereceu
um subsídio importante ao incluir no seu levantamento informações que vão além
dos dados de setores censitários do IBGE (setores subnormais). O estudo considera
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que “a questão da habitação precária envolve diversas situações distintas, como favelas,
loteamentos clandestinos e/ou irregulares e cortiços, marcadas também por intensa
heterogeneidade interna (...) e mesmo os conjuntos habitacionais em avançado grau de
degradação” (CEM e Cebrap, 2007).
MAPA 5
Goiânia: aglomerados subnormais (2010)

Fonte: IBGE (2010) e Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia (MUBDG) 2006.
Elaboração: IMB, 2013.
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

Apenas em três municípios da RM de Goiânia (Aparecida de Goiânia, Goiânia
e Senador Canedo) foram identificados assentamentos precários. A capital Goiânia
apresentou o maior número absoluto de domicílios e pessoas vivendo em situação de
precariedade: 6.898 domicílios em setores identificados como subnormais e precários,
ou o equivalente a 2,21% do total de domicílios urbanos; e 25.097 pessoas, ou 2,32%
da população urbana de Goiânia. Em Aparecida de Goiânia, três setores censitários
foram identificados como precários, totalizando 927 domicílios e cerca de 3.718 pessoas.
Em Senador Canedo, apenas um setor censitário foi estimado como precário, com um
total de 357 domicílios e uma população de 1.362 habitantes, conforme distribuição
no mapa 6.
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MAPA 6
RM de Goiânia: distribuição espacial dos assentamentos subnormais (2000)

Fonte: IBGE (2000).
Elaboração: CEM e Cebrap (2007).
Nota: 1 Ou aglomerados especiais em áreas urbanas.
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

O atendimento habitacional pelo governo federal, a partir da criação do FNHIS,
começou em 2006, nas modalidades: construção de unidades; urbanização de
assentamentos precários; assistência técnica; e apoio para a elaboração de planos locais
de habitação. Em 2007, graças ao lançamento do PAC, com a linha de investimentos em
infraestrutura urbana e social (o PAC Habitação), os investimentos foram incorporados
ao programa e distribuídos nas modalidades:
l
l
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l
l

FNHIS (financiado pelo OGU); e
financiamento habitacional – cuja fonte são os recursos do Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Os balanços do PAC em Goiás entre 2007 e 2012, filtrando os resultados referentes
à urbanização e produção habitacional no espaço metropolitano Goiânia, mostram
um atendimento no período girando em torno de 4.825 unidades habitacionais
contratadas (muitas já concluídas) e investimentos em torno de R$ 161,6 milhões.
Deve-se ter em mente, porém, que as ações de urbanização, por exemplo, não podem
ser contabilizadas em números totais de beneficiários. A tabela 4 apresenta uma síntese
destes empreendimentos, excluindo-se os recursos de financiamento e empréstimo à
pessoa física.
TABELA 4
RM de Goiânia: provisão de moradia pelo Programa PAC Habitação (2007-2012)
PAC (urbanização e produção habitacional)
Municípios Nome do empreendimento
Provisão habitacional – Loteamento Agenor Modesto
Aparecida
Urbanização – Jardim Tiradentes
de Goiânia
Subtotal
Provisão habitacional – Setor Primavera
Bela Vista
Produção habitacional para baixa renda
de Goiás
Subtotal
Provisão habitacional – Residencial Frei Galvão
Provisão habitacional – Residencial Governador Jerônimo Bueno (Jardim
Cerrado)
Goiânia

Urbanização – Residencial Buena Vista e Orlando Morais
Produção habitacional para famílias de baixa renda – União Estadual
por Moradia Popular
Subtotal

Goianira

Trindade

96

3.790,40

0

5.939,80

96

9.730,20

45

931,30

n.i.

1.515,00

45

2.446,30

208

6.695,0

3,203

65.469,50

0

61.207,00

n.i.

3.932,20

3,411

133.371,50

n.i.

1.328,80

Produção habitacional para famílias de baixa renda – Grupo Mulheres
Negras Dandara do Cerrado

n.i.

4.545,00

0

5.873,80

Hidrolândia Provisão habitacional – Zona Central

Senador
Canedo

Investimento
(R$ milhões)

Produção habitacional para famílias de baixa renda – União Estadual
por Moradia Popular

Subtotal

Inhumas

Unidades habitacionais
contratadas

18

296,50

Provisão habitacional – Loteamento Alfaville

23

371,70

Provisão habitacional – Setor Sol Nascente

42

680,40

Subtotal

65

1.052,10

Provisão habitacional – entrada do Jardim das Oliveiras

n.i.

2.015,20

Urbanização – Parque Alvorada

0

2.148,60

Subtotal

0

4.163,80

Urbanização – Setor Mariópolis

0

1.946,20

1.200

2.743,60

0

4.689,80

4.835

161.624,00

Urbanização – Setor Palmares e Bandeirantes
Subtotal

Total
Fonte: Brasil (2013).
Obs.: n.i. – não informado.
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Por seu turno, o número de unidades habitacionais contratadas no âmbito do
programa MCMV até junho de 2013, conforme os dados da CAIXA, Regional Sul
de Goiás, chegou a 51.736 moradias. São os municípios mais conurbados a Goiânia
– Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Goianira – que vêm recebendo
também os maiores investimentos no âmbito do Programa MCMV do governo
federal (gráfico 7).
GRÁFICO 7
RM de Goiânia: unidades habitacionais financiadas pelo Programa MCMV (2009-2013)
(Em números absolutos)
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Fonte: CAIXA – Regional Sul/GO.
Obs.: Posição até junho de 2013.

O movimento do capital imobiliário, nos anos recentes, vem definindo novas
espacialidades e centralidades na RM de Goiânia. Em termos de habitação de interesse
social, tanto os empreendimentos do MCMV, na modalidade do Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR), voltado para a população com renda familiar até 3 SMs, quanto os
empreendimentos promovidos pelo governo de Goiás, por meio do Cheque Moradia
e de parcerias com o governo federal, vão seguindo a mesma lógica de concentração
espacial. São os casos do conjunto Residencial Real Conquista, que abrigou as famílias
da desocupação do assentamento Sonho Real, e do Residencial Campos Dourados, na
região sudoeste de Goiânia, nas adjacências dos municípios de Aparecida de Goiânia e
Abadia de Goiás – o principal local destes empreendimentos.
Nessa mesma região estão localizados vários empreendimentos da prefeitura de
Goiânia, construídos por intermédio do programa A Casa da Gente em parceria com
o governo federal (PAC e MCMV). São os casos dos conjuntos: Residencial Santa Fé;
Residencial Buena Vista; e Residencial Bertim Belchior. O mapa 7 ilustra a produção
habitacional do MCMV por faixa de renda na RM de Goiânia.
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MAPA 7
RM de Goiânia: unidades habitacionais produzidas pelo Programa MCMV, segundo faixa
de renda (2009-jun./2013)
(Em %)

Fonte: CAIXA.
Elaboração: SEDRMG, 2013.
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

Em decorrência do dinamismo do mercado habitacional, o preço da terra na
RM vem passando por grande valorização. Pesquisa de preços do Conselho Regional
de Corretores de Imóveis de Goiás (Creci-GO),7 de agosto de 2012, avaliou o
comportamento dos preços médios de imóveis praticados em Goiânia e Aparecida
de Goiânia. Em Goiânia a média geral do metro quadrado dos apartamentos em
lançamentos era de R$ 3.782,65 – em dezembro de 2011, a média era de R$ 3.299,03,
evidenciando uma valorização de 14,66% no preço do metro quadrado. Em Aparecida
de Goiânia, no mesmo período, o preço médio do metro quadrado era R$ 2.359,20,
e a valorização média foi de 8,53%, evidenciando o efeito da especulação imobiliária
na região. Em ambas as localidades, a valorização de imóveis ficou bem acima de
todos os índices de preços (IGP-M, IPCA, INCC, CUB-GO) e da remuneração da
caderneta de poupança.
7. CRECI-GO (5a Região). Departamento de Prospecção e Análise do Mercado Imobiliário (Depami). Pesquisa de preços –
Condomínios Verticais – Goiânia e Aparecida de Goiânia. Goiânia: Creci-GO, jun. 2013.
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Governança do uso do solo metropolitano: a questão dos grandes empreendimentos

Há pouca ou nenhuma atuação cooperada entre os atores, e a maioria dos projetos em
andamento tem foco localista – mesmo quando o seu público-alvo compreende o espaço
integrado da RM. É o que se pode dizer com relação à implantação de empreendimentos
de grande porte e seus impactos na RM. O mesmo se aplica à atuação dos atores e dos
agentes (municípios, estado, iniciativa privada e sociedade civil organizada) na gestão
integrada destes projetos, e sua articulação com a SEDRMG – órgão responsável pela
gestão da RM goianiense.
A tabela 5 destaca os empreendimentos de grande porte implantados na RM de
Goiânia mais relacionados à Fpic uso do solo. Alguns representam impactos tanto na
função uso do solo, como na de transporte. Importante informar, porém, que nenhum
destes projetos está previsto numa carteira de projetos de um plano metropolitano – uma
vez que ainda não existe o PDIRMG.
TABELA 5
RM de Goiânia: empreendimentos de grande porte implantados ou em implantação –
Fpic uso do solo (2008-2013)
Empreendimentos

Municípios

Ano de início
Fpics
Agentes públicos
da implantação relacionadas
responsáveis

Valor do
investimento

Principais fontes
de recursos

Basílica Divino Pai Eterno. Trindade.

2012

Uso do solo.

Nenhum.

R$ 600.000.000,00

Igreja.

Projeto MacambiraAnicuns.

Goiânia.

2012

Uso do solo.

Município.

US$ 94.500.000,00

BID e
orçamento
municipal.

Construção de viadutos
nas saídas de Goiânia
para Trindade (GO-060),
Inhumas (GO-070) e
Nerópolis (GO-080).

Goiânia, Trindade,
Inhumas e
Nerópolis.

2013

Uso do solo e
transporte.

Estado.

R$ 20.000.000,00

OGE/PAI.

Duplicação da GO-070 –
acesso a Inhumas.

Goiânia, Goianira
e Inhumas.

2012

Uso do solo e
transporte.

Estado.

R$ 62.000.000,00

OGE/PAI.

Duplicação da GO-403 – Goiânia e Senador
acesso a Senador Canedo. Canedo.

2013

Uso do Solo e
transporte.

Estado.

R$ 37.300.000,00

OGE/PAI.

Duplicação da GO-020
– acesso a Bela Vista de
Goiás.

2013

Uso do solo e
transporte.

Estado.

R$ 111.800.000,00

OGE/PAI.

Recuperação e
Goiânia e
modernização da GO-060
Trindade.
(rodovia dos Romeiros).

2013

Uso do solo e
transporte.

Estado.

R$ 30.000.000,00

OGE/PAI.

Viaduto da rua 88 com
Marginal Botafogo.

Goiânia.

2013

Uso do solo e
transporte.

Município.

R$ 15.500.000,00

Orçamento
municipal.

Módulo Operacional do
Aeroporto de Goiânia.

Goiânia.

2012

Aeroporto.

Infraero.

R$ 150.000.000,00

Infraero.

Conclusão do Centro
de Excelência (Esporte e
Lazer).

Goiânia.

2010

Esporte.

Estado.

R$ 45.000.000,00

OGE/PAI.

Hospital de Urgência de
Goiânia (Hugo 2), região
Noroeste.

Goiânia.

2013

Uso do solo e
saúde.

Estado.

R$ 57.370.483,62

OGE/PAI.

Goiânia e Bela
Vista de Goiás.

Fonte: Brasil (2013).

A RM de Goiânia não sediará os jogos da Copa do Mundo de 2014, não tendo
recebido empreendimentos de grande porte com esta finalidade – mas há que se
mencionar que o projeto de expansão do Aeroporto de Goiânia (em andamento),
financiado com recursos da Infraero e paralisado por interferência do Tribunal de Contas
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da União (TCU), foi favorecido com as proximidades do evento, uma vez que Goiânia,
pela proximidade de Brasília, deverá reforçar a disponibilidade de serviços hoteleiros.
Por fazer parte dos centros de treinamento da Copa, um importante projeto do estado
que havia sofrido interrupções foi retomado – trata-se do Centro de Excelência de
Treinamento, sob a responsabilidade da Agel.
A construção do novo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, é um
projeto importante para a RM. Será um complexo religioso preparado para receber e atender
os romeiros de todo o estado de Goiás e de várias cidades do Brasil, no período da festa do
Divino Pai Eterno, quando circulam pelo município mais de 2 milhões de visitantes. O
empreendimento tem possibilitado algumas melhorias para o município, em termos de
infraestrutura. O governo do estado concluiu em junho de 2013 a recuperação da rodovia
GO-060, melhorando o acesso a Trindade, e estão sendo realizadas obras de saneamento.
A iniciativa privada, com destaque para o setor hoteleiro, tem apresentado interesse em
investir em Trindade, visando atender as potencialidades do complexo religioso.
O Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns corresponde a um conjunto
de ações a serem desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Goiânia, por meio de uma
unidade executora do programa (UEP), focadas essencialmente na questão ambiental
e sua sustentabilidade.
O programa está focado na área direta de influência da bacia formada pelo ribeirão
Anicuns (classificado como o mais poluído) e seu afluente, o córrego Macambira. Estes
dois cursos d´água drenam aproximadamente 70% da área urbana. Esta é a bacia
hidrográfica mais representativa de Goiânia. O programa prevê ações de caráter estrutural
em toda a extensão urbana do córrego Macambira e do ribeirão Anicuns, por meio
da implantação de um parque Linear com 24 km de extensão, acompanhando estes
dois cursos d’água (em ambas as margens) e da criação do parque ambiental urbano
Macambira, com dimensão planejada de 25,5 ha, situado na região sudoeste de Goiânia
(bairro Faiçalville), que constitui uma área de preservação ambiental (APA), por abrigar
as nascentes do córrego Macambira.
Além disso, o programa prevê, dentro da sua área de abrangência, a elaboração de
projetos e obras, para a regularização urbana e o reassentamento de famílias e negócios,
atualmente em áreas de risco. Também prevê infraestruturas urbanas e sociais, tais como
pavimentação, drenagem, iluminação, escolas (de ensino básico e de ensino infantil),
UBS, centros comunitários, quadras poliesportivas, praças de jogo e ginásios cobertos.
Tem o intuito de conservar e recuperar um espaço socioambientalmente degradado, no
qual se observam lançamentos de efluentes domésticos e industriais, e a deposição de
entulhos e resíduos sólidos, que têm formado um ambiente insalubre em uma região
altamente adensada.
Os empreendimentos destacados não possuem articulações com agentes da sociedade
civil e o setor privado. Em resumo, não é possível afirmar que exista qualquer mecanismo
de controle social e monitoramento da Fpic uso do solo na RM de Goiânia.
Avaliação da governança metropolitana relativa à Fpic uso do solo

Ao longo do texto foi destacado que a RM de Goiânia ainda não possui o plano
diretor metropolitano; o Fundemetro não tem dotação orçamentária; o planejamento
orçamentário estadual não contempla ações direcionadas ao uso do solo, propriamente;
e a Câmara de Uso do Solo na RM, subordinada ao Codemetro, não foi instalada.
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Portanto, não se pode afirmar que exista um arranjo de gestão metropolitano do uso do
solo na RM de Goiânia, e que esteja garantido o controle social sobre esta Fpic.
No que se refere à elaboração de planos setoriais, estudos e pesquisas na RM, a SEDRMG
iniciou o processo para a elaboração do PDIRMG, mas ainda não é possível vislumbrar
como a questão do uso do solo será regulamentada.
Até a atualidade, observa-se que a implantação dos grandes empreendimentos
habitacionais (PAC, MCMV, Crédito Solidário e realizações privadas) ocorre sem
planejamento. Não há diálogo entre estas iniciativas e os planos habitacionais, e não são
aplicados os instrumentos previstos no Estatuto das Cidades (Lei no 10.257/2001). No
geral, os instrumentos previstos nos planos diretores dos municípios, como o Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo, as Zeis e as áreas de preservação
ambiental permanente (APPs), ainda não foram implementados nos municípios da RM.
Pelo exposto, a avaliação da governança metropolitana do uso do solo na RM
de Goiânia deve ser considerada muito fraca ou inexistente. Não se pode falar em
gestão integrada do uso do solo na região. Em geral, o ordenamento do território e o
planejamento urbano dos municípios da RM seguem padrões de políticas localistas.
Não existe prioridade de tratamento para os problemas metropolitanos e não se verifica
uma cultura do regional.
2.2 Saneamento ambiental
2.2.1 Histórico e caracterização da gestão da Fpic

A Fpic de saneamento ambiental na RM de Goiânia não pode ser caracterizada como
uma política metropolitana propriamente dita. Não foi formulada com o propósito de
atender à demanda gerada pelo processo de metropolização em curso, tampouco é gerida
para o atendimento integrado dos municípios do território metropolitano, em nenhum
dos aspectos envolvidos, quais sejam: água potável à população; esgotos coletados;
resíduos sólidos tratados adequadamente; ou infraestrutura de drenagem urbana.
O sistema de abastecimento de água da RM depende, quase exclusivamente, do
terço superior da bacia hidrográfica do rio Meia Ponte e da metade inferior da sub-bacia
do ribeirão João Leite.
A bacia hidrográfica do ribeirão João Leite localiza-se entre os municípios de
Goiânia e Anápolis, abrangendo também os municípios metropolitanos de Goianápolis,
Nerópolis e Terezópolis de Goiás – de onde provém a maior barragem de abastecimento
de água que beneficia toda a Grande Goiânia. A barragem do João Leite foi construída
em 2002, orçada em R$ 174 milhões, com financiamento pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), BNDES, governo de Goiás e Saneamento de Goiás (Saneago).
Ao todo, a hidrografia da RM goianiense é composta por 22 sub-bacias hidrográficas.
Os mananciais de abastecimento de água em utilização dos rios, ribeirões e córregos se
encontram dentro do perímetro urbano de Goiânia e a captação de água se faz através
dos seus 85 cursos d’água. Todas as sub-bacias pertencem à bacia hidrográfica do rio Meia
Ponte. A figura 5 mostra a localização das principais bacias hidrográficas na RM de Goiânia.
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FIGURA 5
RM de Goiânia: rede hídrica estrutural, unidade de conservação e área verde

Fonte: Plano Diretor de Goiânia, Lei Complementar no 171, de 29 de junho de 2007.
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

A bacia do rio Meia Ponte abrange dezesseis municípios da RM de Goiânia,
sendo eles: Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás,
Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Hidrolândia,
Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antonio de Goiás e Senador Canedo. Ela vem
sofrendo forte processo de degradação em vista da urbanização acelerada no decorrer
dos anos, ocasionando a contaminação das águas – inclusive pela existência de lixões e
aterros sanitários dentro das microbacias dos mananciais de abastecimento público8 – e
8. Casos dos municípios de Guapo e Inhumas, conforme relatório da Saneago, de 2012, Localização dos lixões e aterros
sanitários nas microbacias dos mananciais de abastecimento público (Saneago, 2012).
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alterações “qualiquantitativas”. A questão da escassez de água na RM tornou-se um desafio
a ser superado.
O sistema de tratamento de água encontra-se em sua capacidade máxima de vazão,
e o nível dos rios, no limite mínimo necessário. Para Manoel (2003), a perda de 26,5%
de toda a água produzida é um problema a ser solucionado, dentro da perspectiva de
evitar o desperdício de recursos naturais, buscar a eficiência econômica e garantir o
atendimento às gerações futuras.
Com relação à rede de água existente e a cobertura do serviço na RM, a pesquisa
Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto, do Sistema Nacional de Informações de
Saneamento (SNIS), realizada pelo MCidades em 2009,9 mostra uma cobertura
relativamente boa, embora ainda não se tenha alcançado a universalização dos serviços
(média de 95,4%). Há alguns poucos casos de insuficiência no atendimento: Goianira,
cobertura de apenas 64,9%; Senador Canedo, Goianápolis e Trindade, 84,6%; 84,7% e
88,1%, respectivamente; e os municípios de Terezópolis de Goiás e Bela Vista de Goiás,
90,3% e 94,7%, respectivamente. Aparecida de Goiânia não foi avaliado na pesquisa do
SNIS, mas certamente constitui o caso mais crítico da RM de Goiânia. Além de o município
apresentar baixa cobertura (somente 60% da população atendida), a água servida em
vários de seus bairros é de péssima qualidade para o consumo humano, altamente nociva
à saúde da população, motivando, inclusive, diversas ações cíveis em defesa dos cidadãos
por parte do Ministério Público de Goiás (MP/GO) ao longo dos anos. A tabela 6 mostra
as informações do SNIS 2009 sobre a rede de água da RM de Goiânia.
TABELA 6
RM de Goiânia: diagnóstico dos serviços de água e esgotos (2009)
Prestador
Municípios
Abadia de Goiás

Saneago

Aragoiânia
Bela Vista de Goiás

População total
Quantidade
atendida com
de ligações
abastecimento de água ativas de água

Extensão da
rede de água
(km)

Quantidade de
Índice de
ligações totais atendimento urbano
de água
de água (%)

5.986

1.830

39

2.027

100,0

Saneago

5.542

1.762

44

1.922

100,0

Saneago

14.090

4.737

71

5.319

94,7

Bonfinópolis

Saneago

7.157

2.300

40

2.445

100,0

Brazabrantes

Saneago

2.935

1.003

19

1.098

100,0

Caldazinha

Saneago

1.994

689

8

723

100,0

Caturaí

Saneago

3.510

1.174

25

1.291

100,0

Goianápolis

Saneago

8.887

2.633

40

2.945

84,7

Goiânia

Saneago

1.265.394

342.651

5.283

371.767

100,0

Goianira

Saneago

16.246

5.102

94

6.142

64,9

Guapó

Saneago

11.366

3.632

63

4.034

100,0

Hidrolândia

Saneago

10.053

3.071

50

3.242

100,0

Nerópolis

Saneago

20.000

6.121

72

6.637

100,0

Nova Veneza

Saneago

6.787

2.076

27

2.188

100,0

Santo Antônio de Goiás

Saneago

3.999

1.163

14

1.221

100,0

Senador Canedo

Sanesc

61.333

16.648

368

18.884

84,6

Terezópolis de Goiás

Saneago

4.633

1.449

35

1.543

90,3

Trindade

Saneago

87.887

25.210

340

29.539

88,1

1

Fonte: SNIS/MCidades.
Nota: 1 Atendimento pela prefeitura – atualmente, por meio da Agência de Saneamento de Senador Canedo (Sanesc).

9. No total, o estudo avaliou 130 municípios do estado de Goiás.
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Quanto ao esgotamento sanitário, conforme informações do Censo 2010 do IBGE,
dos 686.295 mil domicílios existentes na RM goianiense, 569.586 destes (82,99%)
possuíam rede de esgoto. Entre os municípios metropolitanos, os piores índices
observados foram: Hidrolândia, 54,93%; Aragoiânia, 56,03%; Bela Vista de Goiás,
56,89%; Aparecida de Goiânia, 57,50%; Caldazinha, 58,22%; Goianira, 64,99%; e
outros cinco municípios com cobertura abaixo de 80% (tabela 7).
TABELA 7
RM de Goiânia: esgoto sanitário ambiental (2010)
Municípios
RM de Goiânia
Abadia de Goiás1

Total de domicílios Domicílios com rede de esgoto (números absolutos) Domicílios com rede de esgoto (%)
686.295

569.586

82,99

2.132

1.589

74,53

136.382

78.422

57,50

Aragoiânia

2.693

1.509

56,03

Bela Vista de Goiás

8.118

4.618

56,89

Bonfinópolis

2.363

2.056

87,01

Brazabrantes

1.082

844

78,00

Caldazinha1

1.101

641

58,22

Caturaí

1.513

1.081

71,45

Goianápolis

3.230

2.402

74,37

Goiânia

422.710

392.987

92,97

Goianira

10.303

6.696

64,99

Guapó

4.502

3.417

75,90

Hidrolândia

5.432

2.984

54,93

Inhumas

15.303

12.884

84,19

Nerópolis

7.381

6.037

81,79

Nova Veneza

2.475

2.026

81,86

Santo Antônio de Goiás1

1.407

1.203

85,50

24.260

19.677

81,11

1.974

1.472

74,57

31.934

27.041

84,68

Aparecida de Goiânia

Senador Canedo
Terezópolis de Goiás1
Trindade
Fonte: IBGE (2010).

Nota: 1 Município criado após 1991.

Todavia, é preciso mencionar que esta informação do IBGE não filtra os dados
por tipo de infraestrutura de esgoto oferecida. Em vários municípios da RM, ainda
há a prevalência do uso de fossas rudimentares ou fossa séptica, na maioria das vezes
construídas sem orientação técnica, comprometendo a qualidade do solo e da água no
lençol subterrâneo. Tal é o caso do município de Senador Canedo, uma das situações mais
críticas da região, tendo sido beneficiado na primeira sistemática do PAC, em 2008, com
seu projeto justificado por apresentar 100% da população sem rede de esgotamento sanitário.
Nesse sentido, o estudo Saneamento e Saúde da Trata Brasil, em parceria com o
Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPS/FGV), com base nos dados
do Censo do IBGE de 2000, que apurou o acesso à rede geral de esgoto, mostrou que um
grande número de municípios da RM de Goiânia apresenta baixa cobertura dos serviços
e infraestrutura de esgoto – ainda com a prevalência do uso de fossas rudimentares ou
fossa séptica em maior proporção.
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Em números gerais, o estudo possibilita a seguinte síntese acerca da RM de Goiânia:
l

l

l

l

l

quatro municípios não têm informação de rede esgoto – basicamente
predomina o uso de fossas rudimentares: Abadia de Goiás, Bonfinópolis,
Caldazinha e Santo Antônio de Goiás;
nove municípios apresentaram índice de cobertura da rede de esgoto
abaixo de 1,0%: Aragoiânia, Brazabrantes, Caturaí, Goianápolis, Goianira,
Hidrolândia, Nova Veneza, Senador Canedo e Terezópolis de Goiás;
quatro municípios apresentaram índice de cobertura da rede de esgoto entre
1,0% e 20,0%: Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Guapó e Nerópolis;
dois municípios apresentaram índice de cobertura da rede de esgoto entre
20,0% e 50,0%: Inhumas e Trindade; e
apenas um município apresentou índice de cobertura da rede de esgoto
acima de 50,0%: a capital estadual, Goiânia.

Chamam atenção casos como os dos municípios de:
l

l

l

Santo Antônio de Goiás, em forte expansão demográfica, que apresenta o
atendimento de esgoto quase todo feito via fossa rudimentar (98,10%);
Goianira e Senador Canedo, também em forte expansão demográfica e entre
os mais conurbados a Goiânia, que apresentam índices críticos de acesso à
rede geral de esgoto: 0,72 e 0,71%, respectivamente, sendo grande parte do
atendimento via fossa rudimentar, 87,21% e 93,02%, respectivamente; e
Aparecida de Goiânia, já totalmente conurbada a Goiânia, com cobertura
de 13,65% da rede geral de esgoto, sendo 78,61% por fossa rudimentar.

No quesito gerenciamento de resíduos sólidos, informações da Semarh, de 2009,
mostravam que o lixo urbano produzido na RM correspondia a 1.814,50 toneladas/dia.
Grande parte deste ainda é depositada em lixões a céu aberto e não recebe nenhum tipo
de tratamento ou canalização.
Conforme o Diagnóstico do Monitoramento dos Sistemas de Disposição do Lixo Urbano
dos Municípios Goianos da Semarh, entre os municípios da RM: somente 20% deles,
os quatro maiores municípios, dispõem seu lixo em aterros sanitários; 45%, ou nove
municípios, dispõem seus resíduos em aterro controlado; e 35%, ou sete municípios,
ainda fazem a disposição dos resíduos em lixões a céu aberto (tabela 8).
No total da RM, a sede, Goiânia, tem a melhor estrutura de tratamento dos resíduos
sólidos. A maior estação de tratamento de esgoto (ETE) existente é a Dr. Hélio Seixo
de Britto (figura 6), responsável pelo tratamento de 70% a 80% do esgoto local, mas
que ainda necessita de implantação de unidades que consigam lançar no rio Meia Ponte
um esgoto que não cause impacto ambiental. Somente a primeira etapa da estação
está construída até o momento. Quando o esgoto chega, passa por um sistema de
gradeamento (separação do lixo); depois, passa por um sistema de desarenação (retirada
da areia da água); em seguida, por um processo químico de coagulação e floculação para
melhorar o desempenho da última unidade que existe, que é o decantador. Ou seja,
o tratamento existente no sistema é apenas físico-químico.
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TABELA 8
RM de Goiânia: sistema de disposição do lixo (2008-2009)
Municípios

Produção de lixo urbano (t/d)1

Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Aragoiânia
Bela Vista de Goiás

2008-2009

Disposição final
Lixão em área aberta

4,0
5,5

X
X

16,0

X

4,5

X

Brazabrantes

2,8

X

Caldazinha

3,0

X

Caturaí

2,0

X

9,5

X

Goiânia

1.220,0

Goianira

15,0

X

Guapo

13,0

X

Hidrolândia

12,0

X

Inhumas

35,0

X

Nerópolis

15,0

X

5,5

X

2,5

X

Nova Veneza
Santo Antônio de Goiás
Senador Canedo
Terezópolis de Goiás
Trindade
Total

X

65,0

X

4,2

X

80,0
1.814,5

Aterro sanitário

X

300,0

Bonfinópolis

Goianápolis

Aterro controlado

X
7

9

4

Elaboração dos autores.
Nota: 1 Produção de lixo estimada pela Semarh.

FIGURA 6
ETE Dr. Hélio Seixo de Britto

Fonte: Saneago. Disponível em: <http://www.saneago.com.br/>. Acesso em: jul. 2013.
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).
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As outras duas estações de tratamento da capital goiana (ETEs Aruanã e Parque
Atheneu) têm implantadas em seus sistemas uma unidade de tratamento biológico,
mas, mesmo assim, a estação não tem, por exemplo, um mecanismo de desinfecção de
organismos patogênicos ou remoção de poluentes e resíduos tóxicos – como remédios
vencidos ou até mesmo pilhas e baterias, despejados indevidamente pela população no
sistema de esgoto.
Dessa forma, mesmo a capital goiana exibindo bons números de coleta de esgoto
– números relativamente altos em comparação a outros municípios da RM e de todo o
estado de Goiás –, observa-se que nem todo o esgoto coletado é tratado.
Quanto ao sistema de drenagem urbana existente na RM, ainda não há nenhuma
iniciativa ou proposta de política pensada no contexto metropolitano – as políticas
implementadas e as intervenções são sempre municipalizadas.
Com a acelerada expansão urbana, as áreas que serviam para a infiltração das
águas da chuva foram impermeabilizadas pelas construções urbanas e a capa asfáltica.
De modo geral, observa-se que a estrutura de drenagem funciona com as bocas de
lobo nas vias secundárias canalizando a água das chuvas – e todos os resíduos que ela
carrega vão para as galerias subterrâneas das vias principais, que levam a água até o corpo
receptor (rios, córregos) mais próximo. Isto implica, também, diminuição no volume
de água nos lençóis subterrâneos, que seriam recarregados pela infiltração nos solos de
cada loteamento.
O aporte de resíduos nos sistemas de drenagem de Goiânia e seu entorno é notável,
e na época das chuvas sempre há problemas. Com o processo de metropolização em
curso, tais problemas são potencializados, uma vez que a impermeabilização de seu
solo ocorre mais acentuadamente. Mesmo com as tubulações dotadas de um diâmetro
adequado, este sistema não tem capacidade para suportar o volume de água produzido
e os resíduos que ela carrega – então, o cenário resultante são o afloramento de bocas
de lobo e as inundações.
As propostas para a solução desse problema preconizam o uso de várias bacias de
infiltração espalhadas pela cidade, em vez da concentração todo o fluxo numa única
via de escoamento. A solução, portanto, passaria pela coleta da água pluvial dentro dos
lotes, sem que seja necessário reuni-la em um único sistema de circulação. Mas não há
registros de nenhuma articulação entre os municípios integrantes da RM para tratar
desta questão de maneira integrada – nem mesmo entre os municípios de Goiânia e
Aparecida de Goiânia, já totalmente conurbados.
Estrutura institucional e normativa

A empresa responsável pelo saneamento no estado é a Saneago, empresa de economia
mista, que detém o monopólio do serviço público na maioria dos municípios goianos há
mais de trinta anos. O único município da região não atendido pela empresa é Senador
Canedo, onde a gestão é atribuição da prefeitura, por intermédio da Sanesc.
Especificamente na área de regulação dos recursos hídricos, a Agência Goiana
de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) é quem fiscaliza as
licenças e as outorgas concedidas pela Semarh, para a exploração de água em sistemas

Relatorio_Analise_Goiania.indb 49

23/07/2015 14:39:53

50

Relatório de Pesquisa

de irrigação e por intermédio de poços tubulares (tubular profundo e minipoço). Sua
meta principal é o estímulo ao uso legal e sustentável dos recursos hídricos em Goiás.
Na questão de recuperação de áreas degradadas dos mananciais hídricos, a Agência
Municipal de Meio Ambiente (Amma) de Goiânia implantou um projeto de revitalização
de nascentes. Estas na maioria das vezes estão degradadas pelo lançamento de lixo, pela
ocupação irregular de famílias e pelo desmatamento da vegetação que fica às margens
do manancial. Por meio do Programa de Parceria para Recuperação dos Mananciais
de Goiânia, a iniciativa privada pode somar seus esforços aos da prefeitura e participar
de projetos para preservar os rios, córregos, lagos e nascentes da capital. As ações
incluem: transferência de famílias; roçagem; retirada de entulho; replantio de árvores;
e recomposição florística. Têm como parceiros, principalmente, escolas particulares de
ensino médio.
Mas não há integração de ações das diferentes instituições, e o planejamento não
abarca todo o território metropolitano em seu conjunto. As prioridades e a definição de
recursos para investimento em infraestrutura de saneamento, na maior parte das ações,
são estabelecidas em vista das demandas de cada município.
Na atualidade, a Saneago está propondo uma subdelegação dos serviços de
saneamento básico – uma forma de cogestão por meio da terceirização dos serviços,
a partir da celebração de novo contrato de concessão, que alcança também os municípios
de Aparecida de Goiânia e Trindade.10 Como justificativa, a Saneago alega que as obras
de expansão da rede de saneamento demandam investimentos elevados e os recursos
são parcos:
um exemplo é que em 30 anos nós avançamos somente 30% em saneamento básico no município
de Aparecida de Goiânia. Então, com essa possibilidade de a iniciativa privada firmar parceria com
a Saneago e a prefeitura municipal de Aparecida de Goiânia, nós temos condições de avançar e não
podemos abrir mão disso.
Instrumentos de planejamento e gestão

Está em andamento na Secretaria Estadual das Cidades, por intermédio da
Superintendência de Saneamento, a elaboração do Plano Estadual de Saneamento de
Goiás (Plansab), contemplado com recursos do MCidades. Em linhas gerais, o Plansab,
estruturado em atendimento à legislação federal de saneamento e à Política Nacional
de Resíduos Sólidos (proposta de erradicação dos lixões até o fim de 2014), propõe a
formulação de estratégias para as áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. No agrupamento de municípios
que compreende a RM de Goiânia, já foi realizado um pré-diagnóstico relativo ao
atendimento do serviço de abastecimento de água, tomando-se como unidade de
planejamento a bacia hidrográfica.

10. O resultado da licitação da Saneago para subdelegar (terceirizar) os serviços de expansão e comercialização da rede de
esgoto de Aparecida de Goiânia e Trindade, marcado para 12 de abril 2013, foi suspenso a pedido do Ministério Público
de Contas (MPC). O consórcio vencedor da licitação teria direito, por trinta anos, ao faturamento dos serviços de esgoto
nos municípios. Na representação, o MPC aponta a existência de inúmeras cláusulas ilícitas no contrato de concessão, que
delineiam um modelo de terceirização “cuja preocupação central é resguardar os lucros e as vantagens da subdelegatária,
e, ainda, um possível histórico prejuízo para Saneago, consumidores e municípios”.
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Ainda no âmbito do saneamento básico, é importante mencionar que já foi
encaminhado à Casa Civil estadual o projeto de lei que atualiza a Política Estadual de
Saneamento Básico; cria o Sistema Estadual de Gestão do Saneamento, o Fundo e o
Conselho Estadual de Saneamento; e implementa o Plano Estadual de Saneamento.
Todavia, o plano estadual de saneamento não especifica nenhuma política concernente
ao contexto metropolitano ou focada no espaço integrado da RM como um todo. As
propostas são para o atendimento municipalizado, abarcando todo o território goiano.
No âmbito da gestão dos resíduos sólidos na RM de Goiânia, faz-se importante
destacar iniciativa de articulação intermunicipal em gestação. Trata-se do Consórcio
Público de Manejo de Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Metropolitana de
Goiânia – Grande Goiânia, constituído mediante protocolo de intenções do consórcio
da Associação dos Municípios do Alto Meia Ponte, da Região Metropolitana de Goiânia
e Municípios Adjacentes à Grande Goiânia (Amampa), conforme o mapa 8.
Os objetivos listados na proposta de criação do consórcio são, entre outros:
l

l
l

l

l
l
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exercer, na escala regional e no território dos municípios consorciados, as
atividades de planejamento e prestação dos serviços públicos de manejo dos
resíduos sólidos, e de drenagem e manejo das águas pluviais;
contratação de associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis;
regulamentação e fiscalização da gestão dos resíduos da construção civil e
dos resíduos volumosos, e de resíduos especiais tais como pneus, pilhas e
baterias, equipamentos eletroeletrônicos;
implantação e operacionalização dos serviços de coleta, bem como de
instalações e equipamentos de armazenamento, tratamento e disposição
final desses resíduos;
prestação de serviços de assistência técnica e de manutenção de instalações; e
promoção de atividades de capacitação técnica, mobilização social e
educação ambiental.
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MAPA 8
Municípios que fazem parte da Amampa

Fonte: Secidades, 2013.
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

Projetos de investimento e recursos para o financiamento

Não existe um plano setorial da Fpic saneamento ambiental na RM de Goiânia. Como
visto no item Estrutura institucional e normativa, a Saneago é a instituição responsável
pela gestão dos serviços de saneamento na RM, exceto no município de Senador Canedo,
mas não existe uma carteira de projetos ou de investimentos vinculada a um plano
metropolitano – mesmo porque o PDIRMG ainda não foi elaborado.
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Em geral, os projetos e os recursos são direcionados para as situações mais críticas,
casos de Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. O primeiro município, como
mencionado no início da subseção 2.2.1, tem intervenção do MP/GO na questão da
água (cobertura de apenas 60% e qualidade nociva à saúde humana). Conta com recursos
da própria Saneago, do BID, do PAC e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS). O segundo município foi contemplado no PAC 1 para a construção do sistema
de esgoto sanitário na cidade, até então inexistente.
Além de ter ampliada a capacidade de abastecimento, os sistemas estão recebendo
obras de ampliação e melhorias que possibilitarão o aumento de produção, reserva e
distribuição de água. Existem importantes projetos em andamento nos municípios da
RM de Goiânia. A meta da Saneago é sanar definitivamente a crise de desabastecimento
enfrentada por bairros da capital Goiânia e da cidade vizinha Aparecida de Goiânia durante
o período de estiagem.11 Com o funcionamento de novos e modernos equipamentos
automatizados, pretende-se proporcionar regularidade no serviço e ampliar a vazão atual
de 650 l/s para 1.000 l/s.
Os equipamentos automatizados, compostos por sensores e medidores de vazão
e pressão, irão proporcionar maior regularidade no abastecimento de água às regiões
atendidas. As chances de problemas técnicos nas redes elétrica e hidráulica serão bastante
reduzidas. Isso possibilitará uma maior precisão de dados e a correção de possíveis falhas
na prestação do serviço. Desta forma, haverá condições de prevenir vazamentos, por
exemplo. Graças à nova estrutura, a companhia fez intervenções e ampliações na rede de
abastecimento de água. A principal foi a conexão da nova adutora, com mais de 4 km
de extensão, que levará a água do reservatório Finsocial direto ao sistema Vila Adélia.
No caso de Aparecida de Goiânia, o mais crítico da RM, as populações das regiões
Sudoeste de Goiânia e Norte serão beneficiadas: cerca de 120 mil famílias passaram a
ser atendidas pelo sistema da Vila Adélia, cujas máquinas entraram em pré-operação em
outubro de 2012. Os investimentos, provenientes do PAC 1, na ordem de R$ 26 milhões,
possibilitaram a aquisição do novo sistema de bombeamento e uma nova subestação.
Recentemente, o município de Aparecida de Goiânia foi contemplado pela segunda etapa
do PAC (o PAC 2), com R$ 273,5 milhões, dos quais R$ 115,4 milhões são destinados
à construção de redes de água em todo o município.
Em toda a RM de Goiânia, no período entre 2008-2012, os empreendimentos
relativos a saneamento, água em áreas urbanas, recursos hídricos e ampliação da cobertura
da rede de esgoto ultrapassam a cifra de R$ 1 bilhão em investimentos, com recursos
próprios da Saneago, do OGE, do BID, dos PACs 1 e 2 e do FGTS (tabela 9).

11. Só na primeira quinzena do mês de julho de 2013 já sofrem de interrupção do serviço de água cerca de 22 bairros do
município de Aparecida de Goiânia, com notificação pela Saneago.
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TABELA 9
RM de Goiânia: empreendimentos de grande porte implantados ou em implantação –
Fpic saneamento (2008-2013)
Empreendimento

Municípios

Período de
Fpics
Agentes públicos
Valor do
Principais fontes
implantação relacionadas responsáveis investimento (R$) de recursos

Sistema Produtor João Leite
– primeira etapa (barragem
e reservatório).

Goiânia.

2002-2008

Recursos
hídricos.

Estado.

300.000.000,00

BID, BNDES, PAC
1 e OGE.

Sistema Produtor João Leite
e estação de tratamento
de água Mauro Borges –
segunda etapa (adutora e
estação elevatória).

Goiânia.

2010

Recursos
hídricos.

Estado.

221.000.000,00

PAC 2, Saneago
e OGE.

Ampliação do sistema de
esgoto sanitário de Senador
Canedo.

Senador Canedo.

2008

Saneamento.

Município.

50.000.000,00

PAC e OGE.

Aparecida de Goiânia.

2012

Saneamento.

Município.

57.504.212,06

PAC e OGE.

Goiânia.

2012

Saneamento.

Município.

173.086.235,77

PAC e OGE.

Abadia de Goiás,
Bonfinópolis,
Sistema de esgoto sanitário.
2008-2013 Saneamento.
Caldazinha, Goianira,
Goianápolis e Trindade.

Município.

76.618.327,59

PAC e OGE.

Estado.

25.287.773,15

PAC e OGE.

Ampliação do sistema
de esgoto sanitário de
Aparecida de Goiânia.
Ampliação do sistema de
esgoto sanitário de Goiânia
(rede coletora e ETE João
Leite – segunda etapa).

Água em áreas urbanas.

Goiânia, Goianápolis e
2008-2013 Saneamento.
Trindade.

Fonte: Brasil (2013).

Controle social

De modo geral, não há participação social nos destinos das políticas de saneamento na
RM de Goiânia. O que ocorre são apenas pressões pontuais de organismos em defesa dos
cidadãos diante da explosão de necessidades, como na questão da água em Aparecida de
Goiânia. A qualidade da água servida em vários bairros da cidade é extremamente nociva
à saúde, conforme laudos elaborados pelo Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni
Cysneiros (Lacen). Isto motivou ação civil do MP/GO, impetrada em agosto de 2010,
contra a Saneago, a prefeitura de Aparecida de Goiânia, o estado de Goiás e a AGR,
visando à adequação no fornecimento de água tratada e esgoto, bem como à garantia
da qualidade de água tratada no município.
Contudo, o controle social da Fpic saneamento poderá ser realizado no âmbito
do Codemetro. Entretanto, deve-se registrar que a atual composição do conselho não
contempla a participação da sociedade civil organizada.
2.2.2 Análise da efetividade do arranjo de gestão e da governança metropolitana

O crescimento demográfico da RM de Goiânia nas últimas décadas, a expansão
econômica, o aumento das fronteiras agrícolas e pecuárias, o uso descontrolado de
agrotóxicos, as ocupações irregulares do solo, o tratamento sanitário não adequado do
lixo e a falta de conscientização são as causas principais da degradação crescente dos
recursos hídricos a montante da captação da bacia de abastecimento público.
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Ao longo do tempo, essas ações antrópicas se multiplicaram pelas bacias hidrográficas
da RM, principalmente nas bacias do rio Meia Ponte e do ribeirão João Leite, onde já se
verificam muitos conflitos – como os assentamentos ilegais de famílias nas proximidades
dos mananciais.
Informações da Amma revelam que estes mananciais sofrem problemas ambientais
como ausência de mata ciliar e de galeria; lançamento clandestino de esgoto; lançamento
clandestino de entulho; focos de erosão; assoreamento; e ocupação irregular de faixa
ZPA-I (zona de proteção ambiental).
De acordo com a Semarh (Goiás, 2009), todos os dias são lançados no curso do
rio Meia Ponte, o sétimo rio mais poluído do Brasil, mais de 180.000 m3 de esgoto e
1t de resíduos sólidos.
Contudo, a gestão da Fpic de saneamento ambiental na RM não é feita de maneira
integrada. O enfretamento desses problemas vem se dando sem maior integração
dos municípios e dos diferentes atores (setor público, setor privado e sociedade civil
organizada), como mostraremos a seguir.
Análise da dinâmica socioeconômica e suas interfaces com o saneamento ambiental

Tendo como meta a universalização da cobertura dos serviços de água, a Saneago,
enquanto instituição responsável pela gestão dos serviços de saneamento na RM (exceto
no município de Senador Canedo), está propondo sanar definitivamente a crise de
desabastecimento enfrentada, principalmente, por bairros de Goiânia e de Aparecida
de Goiânia, especialmente no período da seca.
Cabe repetir, porém, que a RM ainda não elaborou os planos setoriais ou o PDIRMG,
e também não possui uma carteira de investimentos relativa à Fpic saneamento ambiental
que possa traduzir um planejamento de forma integrada.
Conforme mencionado, a expansão urbana na RM vem implicando o
comprometimento qualitativo e quantitativo das águas para o abastecimento público e
para outras demandas ao longo das bacias hidrográficas. Para a ampliação do sistema de
água tratada no conjunto da Grande Goiânia, o objetivo é proporcionar regularidade
no serviço e ampliar a vazão atual de 650 l/s para 1.000 l/s, principalmente, mediante
o funcionamento de novos e modernos equipamentos automatizados.
Com relação à cobertura da rede de esgoto na RMG, atualmente o índice de
cobertura corresponde a 84%. Até o fim de 2014, a Saneago está propondo como meta
ampliar a cobertura do serviço, de modo a alcançar 95% da população goianiense –
índice de coleta de esgoto aceitável mundialmente.
O que estaria faltando para melhorar a gestão do esgoto na RM, portanto, seria
um aumento do índice de coleta e a implantação da segunda etapa na maior ETE
da capital. Trata-se da ETE Dr. Hélio Seixo de Brito, a grande absorvedora da maior
parte do esgoto (de 70% a 80%) gerado pela população de Goiânia e sua RM. Tal
implementação representa um importante passo na melhoria da qualidade de vida da
população da bacia que há anos tem acompanhado a agonia de seu mais importante
personagem: o rio Meia Ponte.
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Governança do saneamento ambiental metropolitano: a questão do saneamento ambiental e da
expansão da infraestrutura urbana (água, esgoto, macrodrenagem, resíduos sólidos)

Entre as quatro esferas do saneamento ambiental na RM de Goiânia, pode-se dizer que a
mais bem servida é a do abastecimento de água, apesar de enfrentar a questão da escassez.
O que as três estações de tratamento de água (ETAs) de Goiânia – Aruanã, Parque
Atheneu e Goiânia II – estão conseguindo produzir já não atende à demanda da população
de toda a RM, sobretudo em razão dos novos loteamentos que estão surgindo. Mas, a
construção do novo sistema de tratamento de água com a barragem do João Leite parece
trazer uma proposta de solução do problema, visto que a barragem tem capacidade para
atender a 75% do abastecimento de água da Grande Goiânia.
Os limites definidos pela disponibilidade hídrica na RM foram avaliados na
pesquisa de Pasqualeto et al. (2004) comparando-se diferentes projeções de demanda,
com cenários para os próximos cinquenta anos. Segundo os autores, nas condições do
cenário atual – taxa de crescimento populacional de 2,2%, de acordo com o IBGE –,
e considerando-se a inexistência de programas efetivos de conservação de mananciais,
as potencialidades de recursos hídricos seriam esgotadas entre os anos de 2025 e 2030.
A implantação da APA João Leite e as ações dirigidas à bacia hidrográfica são de
fundamental importância para a concretização efetiva de preservação deste manancial
hídrico e para a segurança de qualidade de água oferecida à população, bem como para
a garantia futura de sua disponibilidade.
Pautando a questão da disponibilidade hídrica na RM, foi proposto o projeto
Produtor de Água no João Leite, demandado pelo MP/GO, e atendido pela Agência
Nacional das Águas (ANA), o qual vem arregimentando variados parceiros, entre eles:
l

diversas secretarias e órgãos públicos – Semarh, Saneago, Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Agência
Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária
(Emater), Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seagro),
Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), Universidade
Federal de Goiás (UFG) e Secretaria de Estado de Educação, Cultura e
Esporte (Seduc);

l

municípios da área de influência; e

l

produtores rurais de 591 propriedades que serão beneficiados pelo projeto.

O projeto tem como objetivo a melhoria da qualidade ambiental e a proteção de
recursos hídricos da bacia. Para tanto, prevê ações de: recuperação das matas ciliares
e de reserva legal; uso racional da água na agricultura irrigada; capacitação técnica; e
conservação das propriedades rurais que aderirem ao projeto (uma espécie de pagamento
por serviços ambientais, nos termos da política preconizada pela ANA).
No tocante aos resíduos sólidos, o MP/GO tomou a iniciativa de reunir, em um
único grupo de estudos, vários agentes do poder público e pesquisadores para a discussão
de problemas relativos ao tratamento dos resíduos sólidos. O MP orientou a criação
do Grupo Interinstitucional de Resíduos Sólidos – cujo foco, no momento, é cumprir
a erradicação dos lixões no estado até 2014, estabelecida em lei válida para todo o país
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pelo governo federal. As reuniões são coordenadas pelo MP com a participação de
agentes públicos (como a Amma, a Semarh e a AGR), além de pesquisadores da UFG
e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG).
A situação do município de Goiânia é considerada relativamente boa, tendo em
vista a realidade de outros municípios da RM e do país. A cidade está entre as dez capitais
que melhor cuidam dos seus resíduos sólidos. Conta com centrais de triagem, inclusive
com apoio de universidades (como a UFG) e um aterro sanitário que opera de forma
satisfatória. Há, no entanto, situações preocupantes, listadas a seguir.
1)

A destinação dos resíduos de serviços de saúde: antes o aterro contava com
um serviço de incineração para eliminar os organismos patogênicos. Agora
eles apenas são dispostos em uma vala, o que pode contaminar o solo e as
águas do lençol subterrâneo.

2)

As lâmpadas fluorescentes, as pilhas e as baterias acabam sendo descartadas
junto com o lixo residencial, e o aterro não está preparado para receber este
tipo de resíduo perigoso.

3)

Os resíduos de construção civil – como os sacos de cimento – não têm um
plano de gerenciamento ou uma estrutura que possa absorvê-los de forma
correta. Existem, contudo, algumas iniciativas de reaproveitamento deste
material, e ele termina sendo encaminhado de volta à construção civil.

Há uma interface muito grande entre resíduos sólidos e esgoto. A execução dos
planos de estrutura não tem conseguido acompanhar a velocidade do crescimento da
RM – isto, por si só, dificulta as ações, porque a ETE ou a capacidade da rede implantada
e/ou em implantação não consegue abarcar as novas áreas dos novos loteamentos que
continuam surgindo.
Avaliação da governança metropolitana relativa à Fpic saneamento ambiental

A Saneago é a empresa responsável pelo saneamento em dezenove dos vinte
municípios da RM goianiense. A única exceção, como já mencionado, é Senador Canedo.
Os municípios da RM, de modo geral, apresentam: i) baixa cobertura dos serviços de
abastecimento de água e da infraestrutura de esgoto; ii) esgotamento dos mananciais de
abastecimento de água – degradação do rio Meio Ponte e ribeirão João Leite; iii) sistema
deficitário de gerenciamento de resíduos sólidos – sete municípios ainda possuem lixões
a céu aberto; e iv) deficiências no sistema de drenagem urbana.
Apesar de todos esses problemas, a RM ainda não conta com nenhuma iniciativa
que caracterize uma política metropolitana de saneamento ambiental – exceto a de
constituição do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais
da Região Metropolitana de Goiânia – Grande Goiânia, por meio de protocolo de
intenções do consórcio da região Amampa.
A construção do novo sistema de tratamento de água, com a barragem do João
Leite, parece trazer uma proposta para a solução do problema. Merecendo destaque o
já citado Projeto Produtor de Água do João Leite, envolvendo ampla parceria.
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Contudo, a revisão e a orientação do plano de obras de captações são imprescindíveis
para o desenvolvimento da RM, sendo necessária, ainda, a implantação de um novo
subsistema, de forma a definir critérios para uso.
Apesar do direcionamento, nota-se que na RM de Goiânia a execução da Fpic
saneamento ambiental está em descompasso com o planejamento, dificultando a
melhoria do sistema para o atendimento de toda a população do espaço metropolitano.
2.3 Transporte
2.3.1 Histórico e caracterização da Fpic

A implantação do corredor Anhanguera em 1976 foi o marco inicial da história do
transporte coletivo na RM de Goiânia, em uma época em que a cidade de Goiânia tinha um
pouco mais de 550 mil habitantes e ainda estava iniciando uma 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.
Na organização espacial, o corredor Anhanguera implementou o conceito de
integração. Estabeleceu um novo arranjo operacional para as linhas, tecnicamente
conhecido como sistema troncoalimentado, que à época começava a se viabilizar no
país como uma alternativa de menor volume de investimentos para a estruturação de
redes de transporte coletivo urbano (figura 7).
Pelo modelo estabelecido para o corredor Anhanguera, as linhas que tinham destino
na área central foram 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. Mais que tudo, tal medida significou a reserva de capacidade viária para
a operação do transporte coletivo em condições satisfatórias e privilegiadas em relação
ao tráfego geral, algo sem dúvida importante para uma mobilidade mais sustentável na
cidade (figura 8).
A linha Eixo Anhanguera, principal corredor do sistema de transporte coletivo da
RM de Goiânia, é operada pela empresa estatal Metrobus Transporte Coletivo, uma
sociedade de economia mista criada em 1997 em decorrência da cisão que ocorreu na
Transurb. Possui uma frota patrimonial composta por 97 ônibus, sendo 61 articulados
e 35 biarticulados. A empresa é também responsável pela operação, manutenção e
conservação de dezenove estações de embarque e desembarque e de cinco terminais de
integração instalados ao longo do corredor (Padre Pelágio, Dergo, praça A, praça da
Bíblia e Jardim Novo Mundo).
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FIGURA 7
Rede básica de corredores estruturais de transporte da Rede Metropolitana de
Transportes Coletivos (RMTC)

Fonte: Plano Diretor Setorial de Transporte Coletivo (PDSTC) 2007.
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

FIGURA 8
Goiânia: corredor Anhanguera

Fonte: Google Imagens Corredor Anhanguera. Disponível em: <www.google.com>. Acesso em: jul./2013.
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

Do ponto de vista da gestão do transporte e da relação entre operadores, o corredor
Anhanguera trouxe modificações importantes nas relações vigentes. É da época a
concessão da gestão dos transportes municipais de Goiânia ao governo do estado, que
foi o responsável pelo projeto, pela construção e pela implementação do corredor. Isto
é, a administração municipal delegou ao estado a incumbência de planejar e fiscalizar a
prestação dos serviços de transportes municipais por um prazo de trinta anos, portanto,
com vencimento em 2006. É oportuno destacar que, por este ato, se lançaram as bases
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da unidade sistêmica, que marcam positivamente o ordenamento institucional do
transporte coletivo metropolitano até hoje. Como consequência deste ato, criou-se a
Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) e a Companhia Metropolitana
de Transportes Coletivos (CMTC).
Com o corredor Anhanguera, foram lançadas as bases de uma rede de transporte
coletivo unificada em Goiânia, de abrangência metropolitana, com destaque para a
integração espacial da rede de linhas da cidade conectadas em uma estrutura de transporte
representada pela linha-eixo do corredor, bem como o estabelecimento de uma única
entidade pública, gestora do transporte metropolitano, a CMTC.
Pioneiramente no Brasil, a partir de 1998 foi inaugurado em Goiânia um sistema
de bilhetagem eletrônica, denominado Sistema Inteligente de Tarifação de Passagens
(SIT-PASS), com o objetivo de automatizar o processo de cobrança de tarifas que
possibilitou implementar novas aplicações, entre elas a integração eletrônica entre as
linhas, dados estatísticos da demanda transportada e maior controle da evasão de receitas.
A concepção e a conceituação do sistema foram estabelecidas com a finalidade de
atender a necessidades específicas, especialmente para ampliar a mobilidade dos usuários
pela rede, com pagamento de uma mesma tarifa, por meio da disponibilização de pelo
menos três modalidades de integração – física, espacial e tarifária – das diferentes linhas
que compõem a rede de transporte.
O serviço de transporte coletivo da RM goianiense abrange Goiânia e dezessete
municípios do seu entorno relacionados economicamente, especialmente com o
município-sede. Ele está organizado em uma rede de serviços instituída pela LCE
no 34/2001, denominada RMTC. Apenas dois municípios da RM não compõem a
RMTC: Caturaí e Inhumas. O quadro 5 apresenta uma síntese de mais de quarenta
anos de história do transporte coletivo da RMTC.
A rede metropolitana possui como atributo fundamental o conceito de unidade
sistêmica. No contexto do transporte coletivo urbano, este conceito representa o
tratamento unificado dos deslocamentos da população pelos meios coletivos de transporte,
em tudo o que conforma um sistema de transporte: dimensão físico-espacial (vias,
terminais, corredores); logística (linhas, trajetos, horários, meios e forma de integração);
modelo de operação; e acesso do passageiro ao serviço (tarifas, forma de pagamento,
forma de controle).
Dos dezoito municípios atendidos pela RMTC, destacam-se cinco deles, todos
conurbados entre si, com maior ou menor grau: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade,
Senador Canedo e Goianira. Nestes municípios residem 1.980.649 habitantes (Censo
2010), representando 91% do total de habitantes da RM.
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QUADRO 5
Síntese da história do transporte coletivo da RMTC (1970-2013)
Período

Marca do período

1970-1985

- Estabelecimento da estrutura da rede e dos serviços, fundamentada no conceito da integração e ancorada no eixo Anhanguera.
- Centralização da gestão pelo estado.
- Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU) – 1984.
- Expansão do sistema integrado (Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade).

1986-1999

- Estagnação da rede e dos serviços.
- Crescimento acentuado da população e instabilidade econômica do país.
- Acomodação por parte das operadoras e ausência do poder público.
- Implantação do sistema de arrecadação automatizada com o uso de bilhetes e cartões – SIT-PASS.
- Reformulação do corredor Anhanguera.
- Serviço alternativo de transporte coletivo na RM.

2000-2002

- Instabilidade das relações contratuais.
- Paralisia de investimentos.
- Planos e projetos de reformulação são realizados, mas não executados.
- Realização da Pesquisa Origem e Destino – 2000.

2003-2004

- Inicia-se a reestruturação da rede de transporte coletivo.
- Implantação de novos terminais.
- Aumenta a oferta de ligações integradas.
- Desequilíbrio do sistema.
- Reordenamento da atuação das empresas operadoras e do serviço alternativo.

2004-2005

- Ajuste da operação do serviço local.
- Redução da tarifa do eixo Anhanguera.
- Unificação tarifária.
- Renovação da frota.
- Retomada de ações em corredores de transporte.

2005-2008

- Vencimento dos contratos de concessão do Sistema Integrado de Transporte da RMTC (SIT-RMTC) – 2006.
- Atualização do PDSTC da RM.
- Realização da licitação para a concessão dos serviços do SIT-RMTC.
- Assinatura dos novos contratos de concessão.
- Renovação da frota.

2009-2013

- Implantação do Consórcio RMTC (centrais de controle operacional; serviço de informação ao usuário; e administração, operação,
manutenção, conservação, limpeza e segurança patrimonial dos terminais de integração do SIT-RMTC).
- Reforma dos terminais de integração.
- Reestruturação e requalificação de corredores de transportes.
- Proposta de implantação de VLT no corredor Anhanguera.
- Projeto de implantação do corredor Goiás (Norte-Sul) – BRT.

Fonte: Cunha (2012).
Elaboração e atualização dos autores.

A RMTC é formada por 277 linhas com um modelo de ampla integração entre
elas. Quase 90% das linhas estão integradas, mediante uma rede de vinte terminais
de integração, sendo onze terminais em Goiânia, seis em Aparecida de Goiânia, um
terminal em Senador Canedo, um em Trindade e um em Goianira (mapa 9). Junto
com equipamentos de menor porte denominados estações ou pontos de conexão, estas
linhas e terminais formam o SIT-RMTC (CMTC, 2013).
O modelo operacional é, para a maior parte da rede, do tipo troncoalimentado. Isto
é, há um conjunto de linhas que fazem ligação dos bairros com os locais de integração,
denominadas linhas alimentadoras, e outro conjunto de linhas troncais (eixos), que
realizam a distribuição das viagens nas áreas mais centrais, nos corredores e nos polos de
atração. Além das linhas alimentadoras e troncais, a RMTC possui linhas classificadas
em diretas, expressas e metropolitanas. A maioria dos municípios da RM são atendidos
pelas linhas metropolitanas, integradas em terminais que atendem a municípios
não conurbados.
Os terminais de integração operam na forma de área fechada, com os usuários
podendo livremente desembarcar de um ônibus e embarcar em outro, sem acréscimo ou
pagamento de outra tarifa. Desde 2005, o SIT-RMTC opera com tarifa única para todas
as linhas do sistema. As estações de conexão são locais abertos no sistema viário, onde
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há a integração entre determinadas linhas definidas, sem acréscimo tarifário, mediante
o uso de bilhete e cartões do sistema SIT-PASS, desde que observado o limite de tempo
de 90 minutos, contados a partir da primeira validação.
MAPA 9
RM de Goiânia: localização dos terminais de integração urbanos (2012)

Fonte: CMTC.
Elaboração: SEDRMG, 2013.
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

A RMTC apresenta um elevado grau de cobertura da área urbana. Considerando-se
o quociente entre a área atendida pelos trajetos das linhas – estabelecida a partir de uma faixa
de 300 m de cada lado do eixo viário servido ao menos por uma linha – e a área urbanizada, o
indicador de cobertura da rede atinge 85%. Vale destacar que parte da área não atendida
corresponde a vazios urbanos e parcelamentos de terra ainda não ocupados, mas que
constam das bases cartográficas do PDSTC da RM de Goiânia de 2007.
A extensão média das linhas na RMTC é de 21,4 km, considerando-se o percurso
completo de ida e volta, com uma variação de 2,6 km a 108 km. O tempo médio de percurso
completo das linhas da RMTC no horário de pico é de 76 minutos para as linhas estruturais
(diretas, eixo e expressas). As linhas alimentadoras que servem as áreas conurbadas
têm um tempo médio de 32 minutos, e as que servem os municípios mais distantes
(metropolitanas), de 86 minutos. Estas últimas, apesar de mais extensas, apresentam
uma velocidade maior, por circularem em rodovias (mapa 10).

Relatorio_Analise_Goiania.indb 62

23/07/2015 14:39:53

Análise Comparativa das Funções Públicas de Interesse Comum da RM de Goiânia

63

MAPA 10
Distribuição dos fluxos de transporte metropolitano da RMTC (2012)

Fonte: CMTC.
Elaboração: SEDRMG – 2013.
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

O SIT-RMTC oferta aproximadamente 393 mil viagens mensais, considerando-se
o mês médio do ano. As linhas alimentadoras e metropolitanas respondem por 50% da
oferta, sendo a outra metade ofertada em linhas estruturais, predominantemente nas
linhas de eixo, com 40%. A distribuição das linhas da RMTC em relação aos intervalos
no horário de pico da manhã variam numa faixa de intervalo de menor que 5 minutos a
mais que 30 minutos, com uma distribuição equilibrada entre cinco faixas de intervalos,
previstos no PDSTC 2007. A frota operacional atual é de 1.448 veículos, com uma
distribuição por região e tipo de linha (CMTC, 2013).
A utilização do sistema viário pelo transporte coletivo apresenta um carregamento
máximo de 200 ônibus/hora na praça Cívica, local para onde convergem praticamente
todas as linhas radiais do sistema. Trata-se de um segmento viário com condições
adequadas para a circulação dos ônibus com esta frequência, na medida em que dispõe de
pontos escalonados para a parada por grupos de linhas, pois possui faixa preferencial para
os ônibus. Existem muitos outros locais e vias em Goiânia e Aparecida de Goiânia que
proporcionam carregamentos expressivos, mas a maioria das vias não possui tratamento
específico para o transporte coletivo; apresentam uma intensificação de uso do solo,
notadamente comercial; também se constituem no acesso viário principal usado pelo
tráfego geral, com perspectivas de uma intensificação de uso no futuro.
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No SIT-RMTC, são transportados em média 18,1 milhões de usuários por mês
e 709.610 usuários por dia, segundo dados de 2012. Ao longo do ano, a demanda
apresenta um comportamento estável nos meses típicos, com reduções apenas nas férias
escolares, quando se registra uma redução da ordem de 11% (CMTC).
O PDSTC possui um Programa Metropolitano de Transporte Coletivo (PMTC), com
objetivos para a superação das carências e necessidades do SIT-RMTC, além de preparar
condições indispensáveis para a sustentabilidade da mobilidade no cenário futuro. Não
obstante, cabe à administração pública, em especial, conduzir o processo que permita oferecer
continuamente condições adequadas de mobilidade à população das cidades da RM. No
PMTC foram dimensionados e fixados investimentos a serem realizados a curto e médio
prazo, abrangendo aportes de recursos, tanto do poder público, quanto das concessionárias.
Algumas das ações programadas já foram e estão sendo realizadas no âmbito dos
atuais contratos de concessão, a partir de 2008, tais como recuperação e reformulação
dos terminais de integração; adequação da rede de transporte e ampliação da integração
com o uso dos meios eletrônicos de cobrança de passagens; renovação da frota e acréscimo
de veículos na operação; instalação de abrigos e priorização do transporte coletivo no
sistema viário (corredores Universitário, T-63, T-7, T-9 e Avenida 85, e BRT Norte-Sul);
criação do Consórcio RMTC; e implantação da central de controle operacional e do
sistema de informação ao usuário. Mesmo assim, há muito que se fazer ainda, visto
que o problema da mobilidade urbana da RM de Goiânia é crescente. São necessárias
políticas públicas para o transporte público, além de amplos investimentos para dotar a
rede de transporte coletivo de uma capacidade operacional e uma qualidade de serviço
capazes de atender aos objetivos pretendidos no PMTC, especialmente, o de garantir
as condições de mobilidade da população.
O estado de Goiás possui um programa que prevê a implantação de um sistema de
transporte coletivo com tecnologia ferroviária urbana do tipo VLT no traçado do atual eixo
Anhanguera do BRT. Autorizado conforme o Decreto no 7.334, de maio de 2011, o projeto
do VLT tem por objetivo promover a melhoria das atuais condições de mobilidade
urbana e dos serviços de transporte coletivo, de forma segura, socialmente inclusiva e
sustentável na RM de Goiânia. O processo para implantação do VLT Eixo Anhanguera
é coordenado pela SEDRMG. Atualmente, encontra-se na fase de avaliação do edital
de concorrência para publicação (figura 9).
FIGURA 9
Goiânia: proposta do VLT Eixo Anhanguera

Fonte: SEDRMG. Disponível em: <http://www.metropolitana.go.gov.br/>. Acesso em: jul. 2013.
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).
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Estrutura institucional e normativa

O estado de Goiás, ao definir a forma e a organização do serviço de transporte coletivo
de abrangência metropolitana, estabeleceu um marco para a universalidade do serviço de
atendimento das demandas de transporte regional, visando à mobilidade e à acessibilidade
regional. A sua definição favoreceu: i) a integração operacional e uma política tarifária
comum; ii) a estabilidade da execução das atividades operacionais dos prestadores dos serviços
(concessionárias); e iii) o fortalecimento do planejamento de ações, mediante planos que
permitam uma evolução uniforme e abrangente das características do serviço de transporte.
A regulamentação e o gerenciamento dos serviços de transporte estão fundamentados
na lógica de unidade sistêmica, mediante duas instâncias que asseguram a participação
do estado de Goiás e dos municípios: a CDTC e a CMTC.
O serviço de transporte coletivo da RM de Goiânia está organizado em uma rede de serviços
instituída pela LCE no 34/2001, denominada RMTC, composta por dezoito municípios
metropolitanos. A RMTC abrange uma área de 6.576 km2 e uma população de mais de
2 milhões de habitantes, que é atendida por um serviço de transporte coletivo metropolitano.
A CDTC foi instituída pela mesma lei, com a finalidade de ser o órgão deliberativo
das questões de transporte coletivo. Compete-lhe, de forma soberana, o estabelecimento
da política pública de transporte que rege a RMTC. Assim, define-se a CDTC como
instância única para o exercício das competências relativas ao transporte coletivo.
Como apoio ao modelo institucional, a referida legislação criou a CMTC como
órgão responsável pela gestão executiva e plurimunicipal da RMTC com a competência
de “executar a organização, o planejamento, o gerenciamento, o controle e a fiscalização
operacional de todos e quaisquer serviços públicos de transportes coletivos de passageiros,
prestados ou que possam ser prestados no contexto sistêmico da RMTC” (Artigo 3o da
LCE no 34/2001). Na forma da lei, cumpre à CMTC executar as decisões da CDTC,
à qual se vincula, cabendo-lhe, também, apresentar estudos, propostas e projetos técnicos
para deliberação. A figura 10 resume a estrutura institucional e normativa da RMTC.
FIGURA 10
Estrutura institucional e normativa da RMTC
CDTC

CMTC

Consórcio RMTC

Concessionárias

Pública

Privadas

Setransp
Fonte: LCE no 27/1999.
Obs.: Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia.
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Instrumentos de planejamento e gestão

Em 2004, foi elaborado o PDSTC para a RM de Goiânia. Tendo em vista as necessidades
decorrentes da evolução dos trabalhos de preparação para a licitação da concessão dos
serviços do SIT-RMTC, a CMTC realizou, no período de 2006 a 2007, amplos e
detalhados estudos de demanda, oferta e infraestrutura para o serviço de transporte
coletivo da rede, com um horizonte de curto e médio prazo. Este esforço visava à
compreensão das dinâmicas do transporte urbano, sua projeção, prognósticos e
proposição de medidas, projetos e ações, de forma a atualizar o PDSTC.
O PDSTC da Grande Goiânia, de 2007, estabeleceu, como instrumento executivo
para a implantação da política metropolitana de transporte coletivo, um conjunto de
ações reunidas no PMTC, cujo objetivo é superar as carências atuais, além de preparar
condições indispensáveis para a sustentabilidade da mobilidade no cenário futuro.
Portanto, no PMTC foram dimensionados e fixados os investimentos a serem realizados
a curto e médio prazo, abrangendo aportes de recursos, tanto do poder público, quanto
das concessionárias. A figura 11 mostra as indicações do PDSTC para a priorização do
transporte coletivo da rede básica de corredores de transporte da RMTC.
FIGURA 11
Ações indicadas no PDSTC para a priorização do transporte coletivo na rede básica de
corredores de transporte da RMTC

Fonte: PDSTC (2007).
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

O Plano Diretor de Goiânia de 2007 tem uma seção intitulada Do Programa do
Sistema de Transporte Coletivo, que trata do transporte coletivo no âmbito metropolitano da
RMTC, destacando a requalificação e a implantação de corredores exclusivos e preferenciais,
articulados com os corredores metropolitanos e integrantes da rede estrutural de transporte
coletivo em consonância com as propostas estabelecidas no PDSTC (2007). A figura 12
destaca as ações do plano de Goiânia para o sistema de transporte.
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FIGURA 12
Ações do Plano Diretor de Goiânia para o sistema de transporte coletivo da rede
metropolitana

Fonte: Plano Diretor de Goiânia, Lei Complementar no 171, de 29 de junho de 2007.
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).
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Dos vinte municípios da RM, três possuem plano municipal de transporte (Aparecida
de Goiânia, Goiânia e Trindade), e em Senador Canedo o plano está em elaboração.
Apenas em Trindade o plano foi elaborado com a participação da sociedade civil. Os três
planos municipais de transporte elaborados têm como aspecto geral estabelecer políticas
públicas integradas intermunicipais (IBGE, 2012).
Projetos de investimento e recursos para o financiamento

A autoaplicabilidade do PDSTC e do PMTC (2007) está vinculada aos novos contratos
de concessão dos serviços de transporte coletivo da RMTC, vigentes desde 2008, com
atribuição de responsabilidades entre o poder público (CMTC) e o setor privado
(concessionárias) para a implementação das ações propostas no PMTC, que abrange
responsabilidades individuais e outras solidárias para o alcance das metas definidas.
O PMTC apresenta possibilidades para um modelo de financiamento com as fontes de
recursos descritas no quadro 6.
QUADRO 6
Fontes de recursos do PMTC
Recursos privados
Obrigação contratual – investimentos diretos das futuras concessionárias na operação incluem:
l investimento em frota;
l sistema de controle operacional;
l sistema de informação aos usuários;
l administração e operação de terminais; e
l garagens.
Participação do setor privado nos investimentos a serem realizados pelo poder público no curto prazo, no que se refere a:
l obras de reformulação e reconstrução de terminais existentes;
l obras de construção de estações de conexão;
l obras de tratamento de pontos de parada;
l obras de recuperação do corredor Anhanguera; e
l obras de implantação do corredor Norte-Sul.
Participação nos investimentos a serem realizados pelo poder público no médio prazo.
Recursos públicos
Valores obtidos dos Tesouros municipais e estadual, a título de investimentos.
Recursos financeiros obtidos de convênios com a União.
Financiamentos públicos a serem obtidos pela CMTC com instituições financeiras de fomento (BNDES, BID e Bird).
Fonte: PDSTC (2007).

Desde a elaboração e a atualização do PDSTC, já existiam projetos e investimentos
vinculados ao plano, com definições de responsabilidades e proposta de cronograma,
elaboradas pelo poder público. No entanto, não foi estabelecida uma carteira de projetos
e investimentos vinculada ao plano. A execução dos projetos tem seguido o modelo
de financiamento com as respectivas fontes de recursos presentes no PMTC, públicas
e privadas.
Controle social

A participação e o controle social deveriam estar assegurados pelo Codemetro e a CDTC,
mas estas estruturas, nas suas atuais composições, garantem a participação social por
intermédios de representantes do Legislativo. No entanto, nestes fóruns não existem
formalmente mecanismos de participação direta da sociedade civil organizada.
Atualmente, os canais de controle existentes para o transporte coletivo metropolitano
se restringem aos serviços de atendimento ao consumidor e de informação metropolitano
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do consórcio RMTC, e a ouvidoria da CMTC, conforme descrito no quadro 7.
Entretanto, tais iniciativas foram implementadas por exigências contratuais e para
atender à legislação, no que se refere à prestação de serviços ao consumidor e para
fazer controle e monitoramento. Os usuários nestes canais são considerados clientes dos
serviços e podem registrar suas dúvidas, reclamações e outros serviços para atendimento
ao cliente – porém, não se trata de controle e participação social.
QUADRO 7
Canais de atendimento e comunicação dos usuários do SIT-RMTC
Serviço

Descrição

Responsável

Ouvidoria.

Atendimento por ligação telefônica gratuita (0800).

CMTC.

Serviço de atendimento ao consumidor (SAC).

1. Atendimento por 0800.
2. Atendimento online.
3. Perguntas e respostas (FAQ).

Consórcio RMTC.

Serviço de Informação Metropolitano (SIM).

1. Call center.
2. Display Ponto de Parada.
3. i-Center.
4. Google Maps.
5. Site RMTC.
6. Mensagens no celular (SMS).
7. Wireless application protocol (WAP).

Consórcio RMTC.

Fonte: Consórcio RMTC e CMTC (2013).

Não há canais de participação da sociedade nos destinos da política de transporte
e mobilidade na RM de Goiânia. É pequena a representatividade social via Codemetro.
Uma organização que vem atuando com bastante motivação é o Fórum da Mobilidade
da Região Metropolitana de Goiânia, vinculado ao movimento empresarial e de classe.
Contudo, a qualidade da prestação dos serviços aos usuários enfrenta as dificuldades
relacionadas ao âmbito metropolitano: infraestrutura viária inadequada, superlotação,
frequência insatisfatória de horários dos ônibus, insegurança e violência no trânsito. Ou seja,
o sistema possui deficiências e, com isso, pouco tem contribuído para o enfrentamento
dos problemas de mobilidade urbana da RM. Como na maioria das capitais brasileiras,
em Goiânia a questão da mobilidade é preocupante, e a oferta de transporte público da
RM é deficitária, tendo experimentado graves crises nos últimos anos.
2.3.2 Análise da efetividade do arranjo de gestão e da governança metropolitana
Análise da dinâmica socioeconômica e suas interfaces com o transporte

O estudo de demanda é parte fundamental do planejamento de transporte. De fato,
conhecer as características dos deslocamentos da população e, em particular, aquelas
que dizem respeito ao modo coletivo constitui-se na etapa primordial para a reflexão
e a posterior proposição de soluções compatíveis com as necessidades de transporte da
população e com cidades sustentáveis.
O Plano Diretor de Transporte Coletivo Urbano da Grande Goiânia apresentou
informações gerais sobre mobilidade na RM, mediante dados da Pesquisa de Origem e
Destino 2000. Sua atualização, efetuada por meio de métodos matemáticos e pesquisas
complementares, para 2006, foram realizadas no âmbito do plano.
Em 2000, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) realizou uma pesquisa
de origem e destino domiciliar que abrangeu 11.044 domicílios, bem como postos de
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controle nas aproximações rodoviárias da RM e no Terminal Rodoviário da Capital com
vistas à obtenção de dados sobre os deslocamentos da população.12
Os dados obtidos identificaram um total de 2,2 milhões de viagens diárias na
RM, dos quais aproximadamente 700 mil eram viagens por modos coletivos. A área
geográfica abrangida pelos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador
Canedo e Trindade correspondia a 690.500 das viagens.
A divisão modal da época indicava, para o total da RM, a predominância do modo
individual motorizado, com 36,4% das viagens, seguido do modo coletivo público, com
29,8%. Os modos não motorizados respondiam por 31,2% das viagens (gráfico 8).
Estas informações indicam uma elevada participação do modo motorizado individual,
particularmente influenciado pelos resultados do município de Goiânia, no conjunto
de viagens realizadas. Considerando-se o universo de viagens motorizadas, 54% eram
realizadas por automóveis e motos.
GRÁFICO 8
RM de Goiânia: divisão modal (2000)
(Em %)

6
36
26

2

30

Motorizado individual

Motorizado coletivo público

Não motorizado a pé

Não motorizado bicicleta

Motorizado fretado

Fonte: PDSTC (2007).

Com exceção de Goiânia, todos os demais são altamente dependentes dos modos
coletivos. Os modos não motorizados também apresentam elevada participação.
Especificamente em relação ao modo bicicleta (gráfico 9), destaca-se que os municípios
Trindade e Goianira apresentavam em 2000 mais de 15% de suas viagens realizadas
por este meio. Isto tanto pode indicar a carência do atendimento da rede de transporte
de base local que atenda as viagens mais curtas e não articuladas no contexto da rede
metropolitana, como uma questão de renda. Ou, ainda, pode ser uma opção, de fato,
por esta forma de deslocamento. De toda forma, é um indicativo da necessidade de
12. A pesquisa foi realizada pela empresa TCBR. Os dados foram disponibilizados na forma bruta, ou seja, como pesquisado,
na forma aferida e ajustados para o ano 2000 para o modo coletivo no horário de pico da manhã.
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consideração pelas políticas públicas municipais de um tratamento mais abrangente
para este modal.13
GRÁFICO 9
RM de Goiânia, municípios selecionados: participação de cada modo de transporte (2000)
(Em %)
Trindade

29,9

Senador Canedo

27,9

Goianira

40,59

Aparecida de Goiânia

31,2

Goiânia

23,9
0
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13,4

24,0
17,5
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A pé
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4,1

33,7

5,8
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40,2
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Individual motorizado
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Coletivo público

1,5
90

100

Fretado

Fonte: PDSTC (2007).

Comparada com outras localidades,14 a RM de Goiânia tem uma mobilidade da
população menor que a das RMs de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre as RMs analisadas,
a de Goiânia é a que detém a menor participação do modo coletivo (gráfico 10).
É evidente a presença do modo individual motorizado no município de Goiânia, que,
por ser expressivamente maior que nos demais, condiciona os resultados de toda a RM.
Especialmente, cabe destaque à elevada concentração de motocicletas, que respondem
por 5,7% das viagens diárias em Goiânia.
GRÁFICO 10
Brasil, RMs selecionadas: comparação da divisão modal

RMs

(Em %)
Recife
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Rio de Janeiro

70
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10

20

30
Coletivo
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Individual

Fonte: PDSTC (2007).

13. Cabe registrar que o município de Aparecida de Goiânia tem implantado algumas ciclovias, enquanto o município de
Goiânia propõe no plano diretor em discussão na Câmara Municipal a criação de uma rede cicloviária.
14. Fonte: Banco de dados Oficina Consultores.
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Os dados de origem e destino da pesquisa de 2000 foram objeto de tratamento
matemático visando à atualização dos dados relativos ao transporte coletivo para o
ano-base de 2006. O método empregado utiliza técnicas conhecidas de planejamento
de transporte para correlacionar estatisticamente as viagens produzidas ou atraídas por
região com variáveis que permitam explicar o comportamento da população. Tal método
é conhecido como modelo de geração de viagens.
As projeções realizadas para 2006 mostram um quadro de perda de participação
das viagens realizadas pelo modo coletivo em relação aos dados de 2000, evidenciando
a permanência da tendência que já vinha sendo observada naquela ocasião.
Ainda que os dados tenham mostrado um pequeno crescimento na demanda
de transporte coletivo – de 6,3% –, há de se considerar o crescimento populacional
neste mesmo período, o qual registra uma evolução de 1.695.070 para 2.002.123
habitantes, isto é um crescimento de 18,1%. Assim, a mobilidade por modo coletivo
passou de 0,44 viagem/habitante/dia para 0,40 viagem/habitante/dia, uma redução de
praticamente 10%.
Admita-se como hipótese que a mobilidade total motorizada tenha se mantido
a mesma desde 2000, ou seja, que a quantidade de viagens realizadas por veículos
motorizados – motocicletas, automóveis ou ônibus – por habitante não variou
significativamente. Deduz-se que a participação das viagens pelo modo coletivo no total
das viagens motorizadas nos últimos cinco anos passou de 46% para 41%. No sentido
inverso, a participação das viagens dos modos individuais passou de 54% para 59%
(gráfico 11).
GRÁFICO 11
Grande Goiânia: evolução da divisão modal das viagens motorizadas (1984, 2000 e 2006)
(Em %)
2006

53

47

2000

46

54

1984

41

59

Coletivo

Individual

Fonte: PDSTC (2007).

A partir da situação diagnosticada no plano, a participação do modo coletivo no
conjunto das viagens motorizadas da RM de Goiânia é preocupante por várias razões,
como listado a seguir.
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1)

Representa uma circulação cada vez maior de veículos automotivos. Isto
resulta em uma maior solicitação do sistema viário, piora do nível de serviço
das vias, maiores atrasos em semáforos e congestionamentos, e maior risco
de acidentes, especialmente em razão do maior número de motocicletas
em circulação.

2)

Há uma maior emissão de poluentes e de consumo global de combustíveis
não renováveis.
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3)

Em função do maior número de veículos individuais em circulação e
da correspondente ocupação do sistema viário, há menor espaço para a
circulação dos ônibus, e maiores atritos de tráfego com consequência na
velocidade comercial dos ônibus. Mesmo quando restrito a trechos mais
saturados, o aumento do tempo de viagem e a aleatoriedade da ocorrência
de congestionamentos leva a irregularidades na operação, com reflexos na
regularidade do cumprimento dos horários.

4)

Significa uma perda de mercado efetivo. Proporcionalmente à população,
há um menor número de viagens sendo realizadas pelo modo coletivo.
Consequentemente, cai a capacidade de geração de receita no serviço de
transporte coletivo, algo que se torna mais sério, visto que os maiores tempos
de viagem das linhas e o crescimento de sua extensão para atender a uma
maior área geográfica representam uma pressão no sentido inverso, ou seja,
de aumento dos custos para a prestação dos serviços.
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Os dados atualizados para 2006 mostraram que são realizadas 112 mil viagens pelo
transporte coletivo no horário de pico da manhã. As viagens originárias em Goiânia
representam 62% do total. O município, entretanto, atrai 85% do total das viagens da
Grande Goiânia em razão de sua característica de núcleo econômico e social da região.
Aparecida de Goiânia contribui com 26,7% das viagens originadas na RMTC no
horário de pico da manhã e atrai 12%. Os municípios de Trindade e Senador Canedo
representam 5,4% e 3,8%, respectivamente, do total das origens das viagens, com uma
pequena atração, da ordem de 1,0%. Goianira apresenta uma participação de 0,7%; e
todos os demais municípios, juntos, respondem por 1,4% (gráfico 12).
GRÁFICO 12
RM de Goiânia, municípios selecionados: produção e atração de viagens, no horário de
pico da manhã (2006)
(Em %)

Atração

86
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63

Produção

Goiânia

Aparecida de Goiânia

27

Trindade

Senador Canedo

5

4

Goianira

Fonte: PDSTC (2007).

A análise da matriz de origem-destino permite uma comparação entre as viagens
intramunicipais e as intermunicipais. Goiânia, naturalmente, possui expressiva
predominância de viagens internas, que representam 96% dos deslocamentos originados
no município (gráfico 13). Os demais municípios apresentam uma expressiva quantidade
de viagens intermunicipais. De fato, excluindo-se Goiânia, os demais municípios
apresentam 25% de viagens internas e 75% externas. Notadamente, Goiânia atrai 98%
do total de viagens externas.
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GRÁFICO 13
RM de Goiânia: distribuição das viagens por transporte coletivo, segundo município de
origem, conforme a sua distribuição interna ou externa (2006)
(Em %)
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90,3
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28,5

Interna
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Fonte: PDSTC (2007).

A reversão das tendências de uma mobilidade cada vez menor pelo modo coletivo
e dos efeitos adversos decorrentes para as cidades da região, especialmente aquelas
conurbadas, passa, necessariamente, pela adoção de uma política metropolitana de
transporte coletivo para os principais problemas e necessidades do SIT-RMTC, tais como:
l

carências das instalações dos terminais e estações de integração;

l

falta de corredores estruturados para a operação do transporte coletivo;

l

carência de infraestrutura básica em pontos de parada;

l

necessidade de ampliação dos meios de integração e ajustes correspondentes
da rede de transporte;

l

irregularidades da operação cotidiana;

l

necessidade de atualização da frota operacional; e

l

necessidade de implementar um adequado sistema de informação e de
comunicação com a população.

O PMTC se constitui no instrumento executivo do Plano Diretor de Transporte
Coletivo Urbano da Grande Goiânia. O programa reúne um conjunto de ações e
investimentos para a RMTC propostos para a implementação da política metropolitana
de transporte coletivo. Visa tanto à superação das carências e das necessidades atuais
como à preparação das condições necessárias para a sustentabilidade da mobilidade no
cenário futuro.
Esse programa apresenta um cronograma com prioridades e disponibilidade de
recursos em etapas de curto prazo (2008-2010) e médio prazo (2011-2018), estabelecendo
ações que estão organizadas nas dimensões: operacional, de infraestrutura e de gestão.
O quadro 8 sintetiza as principais ações definidas no PMTC.
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QUADRO 8
Síntese das ações do PMTC
Ações

Aplicador

Prazo

Rede de transporte.

Poder público

Curto

Frota e oferta dos serviços (ampliação, renovação, adequação).

Operadoras

Médio

Implantação de Sistema de Controle Operacional.

Operadoras

Curto

Implantação de Sistema de Informação aos Usuários.

Operadoras

Curto

Novo modelo de administração e operação dos terminais.

Custeio corrente

Curto

Terminais e estações de conexão (reformas, construção, adequação).

Poder público

Curto

Tratamento de pontos de parada.

Poder público

Curto

Ações de priorização do transporte coletivo no sistema viário.

Poder público

Curto

Recuperação do corredor Anhanguera.

Poder público

Curto

Implantação do eixo Norte-Sul.

Poder público

Curto

Ampliação da Rede Estrutural de Corredores de Transporte – Rede Básica (projetos executivos,
corredores exclusivo, priorização do transporte coletivo, terminais, estações de conexão).

Poder Público

Médio

Implantação de um sistema de controle da qualidade dos serviços de transporte coletivo.

Custeio corrente

Curto

Implantação de um sistema de acompanhamento da mobilidade.

Poder público

Médio

Operacionais

Infraestrutura

Gestão

Fonte: PDSTC (2007).

Governança do transporte metropolitano: a questão do transporte e da expansão da infraestrutura
urbana

De certa forma, as metas estabelecidas para o SIT-RMTC refletem a dinâmica
socioeconômica metropolitana, mas o atraso para a implementação não acompanha as
necessidades e as demandas presentes no devido tempo. Por sua vez, não há um diálogo
do plano de transporte com as demandas de grandes empreendimentos. Geralmente,
tais empreendimentos são executados sem replanejar a mobilidade urbana, causando
graves consequências para o sistema de transporte público e a mobilidade da região,
e consequentemente para os demais modais de transporte. Atualmente, com o boom
imobiliário na RM de Goiânia, todos os dias novos empreendimentos são lançados.
Cada um deles produz “novas cidades” em meio a uma infraestrutura existente que será
fatalmente saturada, causando em relação à mobilidade urbana novas carências, novas
necessidades, novos problemas, resultantes também dos elevados índices de crescimento
de veículos individuais circulando nas cidades, especialmente carros e motos.
O arranjo institucional do sistema de transportes coletivos metropolitano de Goiânia foi
instituído a partir de uma lógica de unidade sistêmica legitimada por meio da CDTC,
que exerce a governança metropolitana do transporte, congregando para atuação atores e
agentes (públicos e privados) para a gestão integrada dos serviços de transporte coletivo,
com apoio de um órgão metropolitano, a CMTC.
Os serviços de transporte coletivo estão planejados no PDSTC, que estabeleceu
diretrizes e dimensionou ações nos campos operacional, de infraestrutura e de gestão
para serem implementadas no sistema de transporte metropolitano. Os principais
empreendimentos em implantação na RM de Goiânia para a Fpic de transporte, com
aporte de recursos federais (PAC), estão listados na tabela 10. A tabela demonstra a
inexistência de atuação cooperada entre os atores que participam da governança
metropolitana de transporte coletivo, pois a maioria dos empreendimentos e dos
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projetos em andamento tem foco localista – mesmo quando o público-alvo dos mesmos
compreende o espaço integrado da RM.
TABELA 10
RM de Goiânia: empreendimentos de grande porte implantados ou em implantação –
Fpic transporte (2008-2013)
Empreendimentos

Municípios

Ano de início
Fpics
da implantação relacionadas

Agentes públicos
responsáveis

Valor do investimento Principais fontes
(R$)
de recursos

Construção de viadutos nas saídas
Goiânia, Trindade,
de Goiânia para Trindade (GO-060),
Inhumas e
Inhumas (GO-070) e Nerópolis
Nerópolis.
(GO-080).

2013

Uso do solo e
transporte.

Estado.

40.000.000,00

OGE/PAI.

Duplicação da GO-070 – acesso a
Inhumas.

Goiânia, Goianira
e Inhumas.

2012

Uso do solo e
transporte.

Estado.

62.000.000,00

OGE/PAI.

Duplicação da GO-403 – acesso a
Senador Canedo.

Goiânia e
Senador Canedo.

2013

Uso do solo e
transporte.

Estado.

37.300.000,00

OGE/PAI.

Duplicação da GO-020 – acesso a
Bela Vista de Goiás.

Goiânia e Bela
Vista de Goiás.

2013

Uso do solo e
transporte.

Estado.

111.800.000,00

OGE/PAI.

Recuperação e modernização da
GO-060 (rodovia dos Romeiros).

Goiânia e
Trindade.

2013

Uso do solo e
transporte.

Estado.

30.000.000,00

OGE/PAI.

VLT Eixo Anhanguera.

Goiânia.

2013

Mobilidade
urbana.

Estado.

1.300.000.000

PPP.

BRT Norte-Sul.

Goiânia.

2013

Mobilidade
urbana.

Município.

280.000.000,00

Viaduto da Rua 88 com Marginal
Botafogo.

Goiânia.

2013

Uso do solo e
transporte.

Município.

15.500.000,00

PAC e orçamento
municipal.
Orçamento
municipal.

Fonte: Brasil (2013).

Observa-se também que os agentes públicos – estado de Goiás e município de
Goiânia – predominam como responsáveis pelos empreendimentos e projetos. Com
exceção do projeto do VLT Eixo Anhanguera – proposto para ser efetivado por meio
de parceria público-privada (PPP) –, os demais projetos de grandes empreendimentos
da RM de Goiânia destacados não contam com a participação da iniciativa privada.
Em termos de articulações existentes com agentes da sociedade civil e do setor
privado, a única iniciativa no contexto da RM é a participação do Fórum da Mobilidade
Urbana. Ele é encabeçado por um movimento empresarial representante da Associação
de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), mas envolve
instituições governamentais, não governamentais, universidades, pesquisadores, sindicatos
etc. Este organismo vem dando importante contribuição em termos de formulação de
demanda para solução dos problemas de mobilidade urbana na RM goianiense, embora
suas reivindicações estejam mais restritas ao núcleo Goiânia.
Importante informar, porém, que nenhum destes empreendimentos está previsto
numa carteira de projetos de um plano metropolitano, embora o maior projeto de
mobilidade urbana de Goiânia (o VLT Eixo Anhanguera) esteja sob a alçada de gestão
da SEDRMG, órgão responsável pelas questões metropolitanas. A SEDRMG também
tem alguma articulação com os demais projetos no âmbito do PAI do governo estadual
– casos dos projetos de infraestrutura viária da RM.
A estratégia do governo estadual para enfrentar o problema de aumento da demanda
por transporte público na RM foi a proposição do VLT – Eixo Anhanguera que está
consolidado no PAI 2012-2015. Orçado em R$ 1,3 bilhão, envolve recursos por meio
de PPP – instituições financeiras, OGE e PAC Mobilidade Grandes Cidades. Outras
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iniciativas para a questão do transporte público da RM têm sido planejadas e executadas
pela prefeitura de Goiânia e o setor privado, como a implantação do corredor exclusivo
de transporte o BRT, eixo Norte-Sul, orçado em R$ 279,5 milhões.
A prefeitura de Goiânia já implantou alguns dos corredores preferenciais de
transporte destacados no plano diretor e no PDSTC, como os corredores Universitário,
T-7, T-9 e T-63, e outros empreendimentos de infraestrutura. Construção, reformulação
e reformas de terminais já foram executadas com apoio da prefeitura de Goiânia e das
concessionárias dos serviços de transporte coletivo. Contudo, há muito que se fazer
ainda, tendo em vista que o problema da mobilidade urbana da RM é crescente. São
necessárias políticas públicas para o transporte público, além de amplos investimentos
para dotar a rede de transporte coletivo de uma capacidade operacional e uma qualidade
de serviços capazes de atender aos objetivos pretendidos no PMTC, especialmente, a
garantia das condições de mobilidade da população.
Avaliação da governança metropolitana relativa à Fpic transporte

A política pública do transporte coletivo da RM goianiense é regida pela CDTC, que funciona
antes mesmo da criação da RM, desde a constituição do aglomerado urbano de Goiânia,
ainda na década de 1980. A CDTC estabelece a política pública de transporte coletivo
da RMTC, tendo por base estudos e projetos técnicos elaborados pela entidade gestora,
a CMTC, um órgão metropolitano.
A RMTC possui uma boa cobertura na prestação de serviços de transportes
coletivos à população metropolitana, e um bom arranjo institucional, que conta com
uma estratégia inovadora de gestão via Consórcio RMTC, envolvendo o setor público
e o privado, subordinado à CMTC.
O arranjo de gestão e a governança metropolitana estabelecidos para o transporte
coletivo da RM funciona, mesmo diante dos entraves políticos que dificultam as
deliberações e nelas interferem, impedindo de certa forma a efetividade da governança
metropolitana em função da disputa de poderes.
Com o episódio ocorrido em todo o Brasil em junho de 2013, desencadeado pelo
Movimento Passe-Livre sobre o aumento das tarifas do transporte público, na RM
de Goiânia também houve manifestação contra o aumento da tarifa de R$ 2,70 para
R$ 3,00. A manifestação obteve respostas por parte do poder público: inicialmente, a
tarifa voltou a R$ 2,70; em seguida, o governo do estado propôs o passe-livre estudantil
em toda a RMTC, para ser bancado em 60% pelo estado; 20% pela prefeitura de
Goiânia; e 20% pelos demais municípios da RMTC, os quais opuseram resistência a tal
divisão. Por sua vez, a prefeitura de Goiânia anunciou a criação do Conselho Municipal
de Transporte e Mobilidade, na qual tem assento assegurado a Comissão de Direitos
Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás (OAB/GO) e a União
Estadual dos Estudantes de Goiás (UEE/GO), além de representantes de órgãos públicos
e da comunidade com vínculo no desenvolvimento do transporte. No entanto, ainda
não é possível dizer se tais iniciativas perdurarão.
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3 A GOVERNANÇA METROPOLITANA NA BERLINDA: A INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DAS FPICs

No contexto nacional de expansão da metropolização institucionalizada, preconizada
a partir da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), observou-se o esvaziamento da
questão metropolitana no campo das políticas públicas, e a fragilização e a fragmentação
da gestão destes espaços. Costa (2012, p. 5) denomina este processo de “ambivalente
avanço do processo de metropolização, em suas diferentes facetas”. Também na RM
de Goiânia observa-se um padrão localista de gestão das Fpics, e pouca ou nenhuma
integração intermunicipal para o enfretamento dos problemas metropolitanos.
A governança metropolitana na RM de Goiânia, apesar de ser evidente a existência
de um bom arranjo institucional, implementado a partir da LCE no 27/1999, deve ser
considerada fraca – pois, na prática, ainda não funciona efetivamente. Coincide, assim,
com a tônica das análises em contexto nacional, como foi constatado por Gouvêa (2005),
de que: “um aspecto comum a todas as regiões metropolitanas no Brasil é que, apesar
de existirem legalmente, na prática elas ainda não funcionam”.
O arranjo institucional de gestão metropolitana na RM de Goiânia é composto por
vários instrumentos e instâncias de planejamento: Codemetro, atualmente presidido pelo
secretário de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia; Fundemetro, que
ainda não tem dotação orçamentária; e o PDIRMG, previsto na Constituição Estadual
de 1989, que ainda não foi elaborado. Note-se que a atual gestão da SEDRMG já deu
início à elaboração do PDIRMG; tendo sido elaborados o termo de referência e os
trâmites para escolha da instituição consultora. Inclusive, o plano foi proposto como
uma das ações estruturantes do PAI do governo do estado, com previsão orçamentária
no PPA 2012-2015.
O Codemetro foi criado para funcionar por meio de oito câmaras temáticas –
transporte coletivo, habitação, atendimento social, saneamento básico, desenvolvimento
econômico, meio ambiente, segurança pública e ocupação e uso do solo –, das quais
apenas a CDTC foi instalada.
O governo do estado de Goiás planejou, por meio de seus PPAs (2000 a 2015),
programas e ações que atendessem à RM de Goiânia, considerando as funções de
interesse comum, com intuito de implementar uma gestão compartilhada para atender
às desigualdades e aos conflitos presentes no território metropolitano. Todavia, ao longo
do período considerado, percebe-se que o planejamento para as questões metropolitanas
foi sendo direcionado especificamente para uma função – o transporte urbano, que
desde a criação da RM foi a função que conseguiu estruturar e fazer funcionar a
gestão metropolitana.
O transporte é a única Fpic executada, de fato, em âmbito metropolitano. A única
instância de gestão prevista que funciona ativamente no âmbito da RMG é a CDTC,
tendo como sua subordinada, e braço executivo, a CMTC, deliberando sobre a política
pública de transporte coletivo para área de cobertura de toda a RMTC.
As Fpics de uso do solo e saneamento ambiental têm funcionado na RM sem gestão
ou governança metropolitana – de modo geral, tais funções têm sido gerenciadas por
órgãos relacionados aos setores, aos grupos de interesse ou às políticas locais.
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Conforme pontua Moura (2004), o ideário municipalista preconizado no Brasil pela
CF/1988 orienta os processos de descentralização e os modelos de gestão das políticas
públicas locais, em detrimento do desenvolvimento de uma cultura do regional. Em
consequência, as incipientes práticas para a gestão de Fpics, desenvolvidas por conjuntos
de municípios, constituem-se, basicamente, em estratégias no interior de políticas
setoriais para o enfrentamento das ações públicas que transcendem os limites do local.
Esse padrão localista de políticas públicas se evidencia fortemente na RM de
Goiânia, que, embora ainda não tenha elaborado seu plano diretor metropolitano,
e tenha instituído uma Câmara Temática de Uso e Ocupação do Solo que ainda não
funciona ativamente, registra várias ações de planejamento urbano em nível municipal,
como as listadas a seguir.
1)

Entre os vinte municípios da RM de Goiânia, dezesseis receberam o apoio
institucional do governo estadual, inclusive com aporte de recursos por meio
do programa Cidade pra Gente, inserido no PPA 2007-2010. Dois destes,
além do apoio estadual, receberam recursos do MCidades (OGU/Habitar
Brasil). No total, quinze municípios possuem plano diretor aprovado em lei,
e outros dois concluíram a confecção do plano, mas não editaram a lei.

2)

No tocante ao plano habitacional, dezenove municípios da RM de
Goiânia receberam recursos do FNHIS para a elaboração do seu PLHIS.
O município de Brazabrantes, integrado à RM com a LCE no 78/2010,
foi o único da região que não recebeu recursos federais para elaborar seu
plano. No total, seis municípios concluíram seus PLHIS e os entregaram
na CAIXA/MCidades. Dez municípios o formularam parcialmente e três
estão elaborando.

Na estrutura institucional do governo do estado de Goiás, não existe órgão de
gestão e controle metropolitano para a Fpic uso do solo. A análise de parcelamento e de
empreendimentos (segundo tipologia e porte) e sua tramitação (anuência e aprovação destes
projetos) são de responsabilidade unicamente de órgãos municipais locais, tais como: i)
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade de Goiânia (antiga Seplam);
ii) Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia; iii) Secretaria de
Urbanismo e Habitação em Trindade; iv) Secretaria de Planejamento e Ação Urbana em
Senador Canedo; e v) secretarias de obras de vários municípios. Observa-se predominância
de regulamentação por meio de Luos.
Na atualidade, a expansão do mercado imobiliário guia boa parte do crescimento
da RM. Ainda em franca expansão, os migrantes que chegam à capital e não conseguem
moradia em Goiânia vão se instalar nos demais municípios metropolitanos. Nestes,
o preço da terra é mais acessível, mas os loteamentos são realizados de forma aleatória,
sem regras para o uso e ocupação do solo, e não há as condições básicas para a sua
habitabilidade – rede de esgoto, abastecimento de água, transporte, asfalto, serviços de
educação e saúde.
Na mesma velocidade do crescimento populacional, crescem os problemas sociais na
RM, como assentamentos precários e sem regularização, em áreas de risco, e significativo
deficit habitacional. De modo geral, as respostas a estes problemas são pontuais.
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Até o momento, observa-se que a implantação dos grandes empreendimentos
habitacionais (PAC, MCMV, Crédito Solidário e empreendimentos privados) ocorre sem
planejamento, sem diálogo com os planos habitacionais e sem os instrumentos previstos
no Estatuto das Cidades (Lei no 10.257/2001). No geral, os instrumentos previstos nos
planos diretos dos municípios, como o IPTU progressivo, as ZEIS ou as APPs ainda
não foram implementados nos municípios da RM de Goiânia.
Este relatório analisou a implantação de empreendimentos de grande porte e seus
impactos na RM, bem como a atuação dos atores e dos agentes (municípios, estado,
iniciativa privada e sociedade civil organizada) na gestão integrada destes projetos, e a
sua articulação com a SEDRMG – órgão responsável pela gestão da RM de Goiânia.
Verificou-se pouca ou nenhuma atuação cooperada entre os atores. A maioria dos projetos
em andamento tem foco localista, mesmo quando o seu público-alvo compreende o
espaço integrado da RM.
O planejamento orçamentário estadual não contempla ações direcionadas à Fpic
uso do solo, propriamente. Os projetos implementados não estão previstos numa carteira
de projetos e investimentos. Também não foram elaborados os planos setoriais. Por isso,
a avaliação da governança metropolitana do uso do solo na RM deve ser considerada
muito fraca ou inexistente – ou seja, não se pode falar em gestão integrada do uso do
solo na RM de Goiânia.
Em geral, o ordenamento do território e o planejamento urbano dos municípios
da RM segue padrões de políticas localistas, não existindo prioridade de tratamento
para os problemas metropolitanos e não se verificando uma cultura do regional. Assim,
também não é possível afirmar que exista qualquer mecanismo de controle social e
monitoramento da Fpic uso do solo na RM de Goiânia.
Nem mesmo no tocante ao uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas e
à degradação ambiental, um problema latente na metrópole goianiense, não existe
nenhum canal de participação e controle social nos destinos da RM: nem no Consórcio
Intermunicipal do Rio Meia Ponte, a que faz alusão o Plano Diretor de Goiânia; nem no
CBMP, de caráter consultivo e deliberativo, que embora não tenha caráter metropolitano,
envolve dezesseis municípios da RM da área de abrangência da bacia hidrográfica do
Meia Ponte.
Quanto à Fpic de saneamento ambiental, em nenhum dos seus aspectos envolvidos
(água potável à população; esgotos coletados; resíduos sólidos tratados adequadamente;
ou infraestrutura de drenagem urbana) é possível se afirmar que exista uma política
metropolitana propriamente dita, formulada com o propósito de atender à demanda
gerada pelo processo de metropolização em curso e gerida para o atendimento integrado
dos municípios do território metropolitano.
O sistema de abastecimento de água da RM depende, quase exclusivamente, do
terço superior da bacia hidrográfica do rio Meia Ponte e da metade inferior da sub-bacia
do ribeirão João Leite. Todas as 22 sub-bacias existentes na região pertencem à bacia
hidrográfica do rio Meia Ponte.
A bacia do rio Meia Ponte vem sofrendo forte processo de degradação em vista da
urbanização acelerada no decorrer dos anos. Ocorre a contaminação das águas, inclusive
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pela existência de lixões e aterros sanitários dentro das microbacias dos mananciais
de abastecimento público, e alterações “qualiquantitativas”. A questão da escassez de
água na RM tornou-se um grande desafio a ser superado. O sistema de tratamento
de água encontra-se em sua capacidade máxima de vazão, e o nível dos rios está no
limite do mínimo necessário.
Informações da Amma revelam que estes mananciais sofrem problemas ambientais
como: ausência de mata ciliar e de galeria; lançamento clandestino de esgoto; lançamento
clandestino de entulho; focos de erosão; assoreamento; e ocupação irregular de
faixa ZPA-I.
De acordo com a Semarh (Goiás, 2009), todos os dias são lançados no curso do
rio Meia Ponte mais de 180.000 m3 de esgoto e 1 t de resíduos sólidos, razão pela qual
o Meia Ponte ocupa o posto de sétimo rio mais poluído do Brasil.
Contudo, a gestão da Fpic de saneamento ambiental na RM não é feita de maneira
integrada. O enfretamento desses problemas vem se dando sem maior integração dos
municípios e dos diferentes atores (público, privado e sociedade civil organizada).
A empresa responsável pelo saneamento no estado é a Saneago, empresa de economia
mista. O único município da RM de Goiânia que não é atendido pela Saneago é Senador
Canedo, cuja gestão é atribuição da prefeitura, por meio da Sanesc. Especificamente
na área de regulação dos recursos hídricos, a AGR é o órgão responsável. Na questão
de recuperação de áreas degradadas dos mananciais hídricos, a Amma de Goiânia vem
realizando importantes ações – exemplo do Programa de Parceria para Recuperação
dos Mananciais de Goiânia, com participação do setor privado, principalmente escolas
particulares de nível médio.
Mas não há integração de ações das diferentes instituições, e o planejamento não
abarca todo o território metropolitano em seu conjunto. As prioridades e a definição de
recursos para investimento em infraestrutura de saneamento, na maior parte das ações,
são estabelecidas em vista das demandas de cada município.
Na atualidade, a Saneago está propondo uma subdelegação dos serviços de
saneamento básico – uma forma de cogestão por meio da terceirização dos serviços, a partir
da celebração de novo contrato de concessão, que alcança também os municípios de
Aparecida de Goiânia e Trindade. O edital de licitação foi suspenso a pedido do MPC,
apontando inúmeras cláusulas ilícitas no contrato, com evidente risco de prejuízo para
a Saneago, os consumidores e os municípios.
Além da escassez de água, os municípios da RM, de modo geral, apresentam os
seguintes problemas: i) baixa cobertura dos serviços de abastecimento de água e da
infraestrutura de esgoto; ii) esgotamento dos mananciais de abastecimento de água
– degradação dos rios Meio Ponte e Ribeirão João Leite; iii) sistema deficitário de
gerenciamento de resíduos sólidos – sete municípios da RM de Goiânia ainda possuem
lixões a céu aberto; e iv) deficiências no sistema de drenagem urbana.
Com relação à cobertura da rede de esgoto na RM, atualmente o índice médio
de cobertura corresponde a 84%, considerado baixo. Até o fim de 2014, a Saneago
está propondo como meta ampliar a cobertura do serviço, de modo a alcançar 95% da
população goianiense, índice de coleta de esgoto aceitável mundialmente.
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Tendo como meta a universalização da cobertura dos serviços de água, a Saneago,
propõe sanar definitivamente a crise de desabastecimento enfrentada, principalmente,
por bairros da capital e da cidade vizinha Aparecida de Goiânia, especialmente no
período da seca.
Além de ampliar a capacidade de abastecimento, os sistemas estão recebendo obras
de melhorias que possibilitarão o aumento de produção, reserva e distribuição de água, e
tratamento de esgoto. Existem importantes projetos em andamento nos municípios em
parceria com o governo federal: somente no âmbito do PAC, no período entre 2008 e
2012, os empreendimentos relativos a água em áreas urbanas e recursos hídricos somam
R$ 80.787.773,15 de investimentos.
Para a ampliação da cobertura da rede de esgoto, os investimentos totais, divididos
em três lotes, ultrapassam a ordem de R$ 357 milhões, com recursos próprios da Saneago,
do BID, do PAC e do FGTS.
Todavia, não existe um plano setorial da Fpic saneamento ambiental na RM
de Goiânia, tampouco uma carteira de projetos ou investimentos vinculada a um
plano metropolitano.
Em geral, os projetos e os recursos são direcionados para situações mais críticas.
É o caso de Aparecida de Goiânia, que tem intervenção do MP/GO na questão da água,
devido à cobertura de apenas 60% e à qualidade nociva à saúde humana. O município
recebe recursos da própria Saneago, do BID, do PAC e do FGTS. Outra situação grave
é a de Senador Canedo, contemplado no PAC 1 para a construção do sistema de esgoto
sanitário na cidade – até então inexistente.
A construção do novo sistema de tratamento de água com a barragem do João
Leite parece trazer uma proposta para a solução do problema da escassez de água, visto
que a barragem tem capacidade para atender 75% do abastecimento de água da Grande
Goiânia. A implantação da APA João Leite e as ações dirigidas à bacia hidrográfica são
de fundamental importância para a concretização efetiva de preservação deste manancial
hídrico e a segurança de qualidade de água oferecida a população, bem como a garantia
futura de sua disponibilidade.
Pautando a questão da disponibilidade hídrica na RM, é importante mencionar
o Projeto Produtor de Água no João Leite, demandado pelo MP/GO, atendido pela
ANA, o qual vem articulando ampla parceria para sua implantação: Semarh; Saneago;
Ibama; Emater; Seagro; Agrodefesa; UFG; Seduc; os municípios da área de influência; e
os produtores rurais de 591 propriedades que serão beneficiadas pelo projeto. A aliança
objetiva o desenvolvimento de ações em prol da melhoria da qualidade ambiental e da
proteção de recursos hídricos da bacia.
O Plano Estadual de Saneamento de Goiás está sendo elaborado pela Secretaria
Estadual das Cidades, por intermédio da Superintendência de Saneamento, contando
com recursos do MCidades. Já foi editada uma nova legislação da Política Estadual
de Saneamento, mas não há ação específica direcionada ao espaço integrado da RM,
como um todo – as propostas são para o atendimento municipalizado, abarcando todo
o território goiano.
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No âmbito da gestão dos resíduos sólidos na RM, faz-se importante destacar
iniciativa de articulação intermunicipal em gestação. Trata-se do Consórcio Público de
Manejo de Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Metropolitana de Goiânia
– Grande Goiânia. Constituído por meio de protocolo de intenções do consórcio da
região Amampa, o consórcio objetiva planejar e prestar serviços públicos de manejo
dos resíduos sólidos, e de drenagem e manejo das águas pluviais, na escala regional e no
território dos municípios consorciados.
Há uma interface muito grande entre resíduos sólidos e esgoto. Contudo, a execução
dos planos de estrutura não tem conseguido acompanhar a velocidade do crescimento da
RM. Isto, por si só, dificulta as ações, porque a ETE e a capacidade da rede implantada
(ou em implantação) não conseguem abarcar as novas áreas dos novos loteamentos que
continuam surgindo.
Apesar de todos estes problemas, a RM ainda não conta com nenhuma iniciativa
que caracterize uma política metropolitana de saneamento ambiental. Além disso,
nota-se que a execução da Fpic saneamento ambiental na RM está em descompasso
com o planejamento, dificultando a melhoria do sistema para o atendimento de toda a
população do espaço metropolitano.
Por sua vez, como já foi destacado, a Fpic de transporte da RM é a única função
que possui um arranjo institucional de gestão metropolitana, regida pela CDTC, que
funciona antes mesmo da criação da RM, desde a constituição do aglomerado urbano de
Goiânia, ainda na década de 1980. A CDTC estabelece a política pública de transporte
coletivo da RMTC, tendo por base estudos e projetos técnicos elaborados pela entidade
gestora, a CMTC, que é um órgão metropolitano.
Com a implantação do corredor Anhanguera, no final da década de 1970, foram
lançadas as bases de uma rede de transporte coletivo unificada em Goiânia, de abrangência
metropolitana. Como destaque, cite-se a integração espacial da rede de linhas da cidade
conectados em uma estrutura de transporte representada pela linha-eixo do corredor,
bem como o estabelecimento de uma única entidade pública, gestora do transporte
metropolitano, a CMTC.
O serviço de transporte coletivo da RM abrange Goiânia e dezessete municípios do
seu entorno relacionados economicamente, especialmente com o município-sede. Ele
está organizado em uma rede de serviços instituída pela LCE no 34/2001, denominada
RMTC, da qual não participam apenas dois municípios da RM (Caturaí e Inhumas).
A RMTC possui uma boa cobertura na prestação de serviços de transportes
coletivos à população metropolitana; um bom arranjo institucional, que conta com um
instrumento de planejamento, o PDSTC/2007; e uma estratégia inovadora de gestão
via Consórcio RMTC, envolvendo o setor público e privado, subordinado à CMTC.
O arranjo de gestão e a governança metropolitana estabelecidos para o transporte
coletivo da RM funciona, mesmo diante dos entraves políticos que dificultam as
deliberações e nelas interferem, impedindo de certa forma a efetividade da governança
metropolitana em função da disputa de poderes.
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A RM cresceu muito e continua crescendo acima da média do estado, e a governança
metropolitana – a gestão das Fpics – não acompanhou as mudanças de crescimento
da cidade.
Na esfera local, os vinte municípios integrantes da RM, ao mesmo tempo que têm
suas particularidades e problemas locais, integram uma região comum que necessitam
de uma gestão metropolitana. Para isto, até que se efetive o Codemetro, com a criação
de câmaras temáticas que representem as principais Fpics para as discussões e soluções
metropolitanas, cada município individualmente ou em pequenos grupos busca em certa
medida o apoio do estado e do governo federal para a solução de questões emergentes.
Como na maioria das capitais brasileiras, em Goiânia a questão da mobilidade é
um fator preocupante. O transporte público da RM é deficitário, tendo experimentado
graves crises nos últimos anos. Os estudos sobre a mobilidade urbana na RM, realizados
no PDSTC (2007), com base na Pesquisa de Origem e Destino de 2000 e projeções,
demonstraram a predominância do modo individual motorizado na divisão modal
da RM, particularmente influenciado pelos resultados do município de Goiânia, no
conjunto das viagens realizadas. A partir das pesquisas realizadas para atualização e
projeções, o cenário apresentado é de redução da participação do modo coletivo no total
das viagens motorizadas. No sentido inverso, aumentou a participação das viagens dos
modos individuais.
A mobilidade urbana na RM na última década, com seus 2,173 milhões de
habitantes e uma frota de veículos de 1 milhão de automóveis registrados somente
na capital, vem mostrando sérios gargalos e causando muito transtorno à população,
despertando a atenção de vários segmentos da sociedade.
A principal opção, para a solução do problema do transporte público na RMG,
apresentada por parte do governo do Estado, é a intervenção urbana de expansão do
sistema, sobretudo, no corredor Leste-Oeste (eixo Anhanguera) com a implantação
do VLT. O VLT envolve investimento estimado de R$ 1,3 bilhão por meio de PPP.
Propõe-se, além da construção de trilhos na superfície, uma ousada iniciativa de
requalificação urbana. O projeto foi justificado sob a premissa de proporcionar ganhos
aos usuários: aumento da capacidade de transporte (o dobro do número de passageiros)
a uma velocidade duas vezes superior à do transporte atual (o que resultará na redução,
pela metade, do tempo do trajeto).
Não obstante, o projeto do VLT vem sendo recebido pela sociedade com certa
apreensão, devido, entre outros fatores: aos impactos ambientais da obra; aos impactos
no trânsito; e à questão tarifária – uma vez que o custo operacional do VLT é maior que o
do transporte convencional. O poder público promete continuar bancando um subsídio
correspondente à diferença no valor da tarifa sobre a do sistema convencional. De modo
geral, questiona-se se a construção do VLT Eixo Anhanguera e os altos investimentos
necessários é a melhor solução para o problema do transporte público da RM de Goiânia.
Salvo exceção do projeto do VLT Eixo Anhanguera, proposto para ser efetivado por
meio de PPP, os demais projetos de grandes empreendimentos da RM não contam com
a participação da iniciativa privada. Frise-se que o maior projeto de mobilidade urbana
de Goiânia (isto é, o VLT Eixo Anhanguera) está sob alçada de gestão da SEDRMG.
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Tal secretaria também tem alguma articulação com os demais projetos no âmbito do
PAI do governo estadual – casos dos projetos de estruturação viária da RM.
Em termos de articulações existentes com agentes da sociedade civil e do setor
privado, a única iniciativa no contexto da RM é a participação do Fórum da Mobilidade
Urbana. Encabeçado por um movimento empresarial (representante da Ademi-GO),
o fórum envolve instituições governamentais, não governamentais, universidades,
pesquisadores, sindicatos etc. Dá importante contribuição em termos de formulação
de demanda para a solução dos problemas de mobilidade urbana na RM goianiense,
embora suas reivindicações estejam mais restritas ao município-sede.
Todavia, não há canais de participação da sociedade nos destinos da política de
transporte e mobilidade na RM. É pequena a representatividade social via Codemetro.
O supracitado Fórum da Mobilidade Urbana é uma organização que vem atuando com
bastante motivação.
Em resposta às manifestações realizadas em todo o Brasil em junho de 2013,
principiadas em função do aumento da tarifa de ônibus, com reivindicações do passe-livre
estudantil, algumas medidas positivas foram anunciadas para a população da RM, tais
como a manutenção das tarifas de ônibus, ainda que as consequências não tenham sido
completamente esclarecidas. Em Goiânia e na RM, algumas propostas foram lançadas.
O governo do estado assinou em 26 de junho de 2013 o Decreto no 7.911/2013, que
oficializou a concessão de passe-livre estudantil para estudantes de 12 a 18 anos incompletos.
A proposta para a contrapartida é de 50% para o governo do estado, 30% para a prefeitura
de Goiânia e 20% para as demais prefeituras da RMTC. Entretanto, não há consenso a
este respeito. As prefeituras do entorno metropolitano não concordam com a proposta
de contrapartida, e a prefeitura de Goiânia havia apresentado uma proposta diferente.
Ainda, a prefeitura de Goiânia apresentou a proposta de criação do Conselho Municipal
de Transporte e Mobilidade, aprovado por unanimidade pelos vereadores. Entretanto, é
de se questionar a gestão do Codemetro e a atuação da governança metropolitana.
Não se verifica uma cultura do regional na RM de Goiânia. Os atores sociais, os
políticos e os agentes econômicos não se reconhecem neste arranjo institucional de
gestão metropolitana. Todos os entrevistados na pesquisa Governança Metropolitana
do Ipea afirmaram que não existe participação da sociedade civil na gestão da RM.
Com destaque, registraram que a participação social contribuiria para solucionar muitos
dos problemas, uma vez que, pelo menos, aumentaria a consciência coletiva sobre os
gargalos a serem superados. A falta de participação social prejudica o sentimento de
pertencimento, importante para construir uma identidade metropolitana.
O arranjo institucional identificado na RM ainda não cumpre o papel da gestão
metropolitana, devido a:
l

falta de funcionamento das câmaras temáticas;

l

questões políticas e conflitos nas relações entre os poderes;

l

visão imediatista dos gestores públicos;

l
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l
l

falta de participação social; e
falta de prioridades, programas, ações e recursos destinados para as questões
metropolitanas.

Além disso, não existe motivação para identificar os problemas metropolitanos de
interesse comum, exceto quando a gravidade da questão ou a pressão popular exigem
a articulação municipal.
Por sua vez, as outras articulações no âmbito metropolitano destacadas vêm
contribuindo para a gestão metropolitana por intermédio do planejamento de
transportes (PDSTC), projetos viários, corredores de transportes coletivos preferenciais
e exclusivos, investimentos e discussões com a sociedade civil organizada. Fatos como
a criação da SEDRMG em 2011, a reativação do Codemetro em dezembro de 2012
e o início do processo para elaboração do PDIRMG em 2013 geram perspectivas
otimistas quanto ao fortalecimento da gestão e da governança metropolitana da RM.
Vislumbra-se a possibilidade de implementação das câmaras temáticas e de efetivação
da participação social neste arranjo institucional. Mas, na atualidade, apesar de existir
estrutura institucional e arcabouço legal bastante abrangente, a avaliação da governança
metropolitana da RM de Goiás deve ser considerada como bastante frágil.
Em termos de integração dos municípios da RM, vale um esforço de análise:
percebe-se participação muito diferenciada dos municípios nos destinos das políticas
para benefício da população metropolitana. Os municípios mais conurbados ao núcleo
da metrópole participam mais ativamente das políticas – caso da CDTC, na qual têm
assento apenas os prefeitos de Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, além de Goiânia.
Citando Arrais (2012), o que permitiria dizer que Caldazinha ou mesmo Brazabrantes
participam da RM tanto quanto Aparecida de Goiânia e Senador Canedo?
O processo de integração via fluxos de mercadorias, serviços e pessoas nesses
municípios, bem como o espraiamento da mancha urbana, acontece em escala reduzida.
Trata-se, pois, de compreender que o avanço ou homogeneização do tecido urbano
(áreas edificáveis, lotes, glebas etc.) a partir do polo é a expressão formal do processo de
metropolização. Este movimento tem como principal articulador o mercado imobiliário,
que age de maneira integrada, influenciando os governos municipais no parcelamento
do solo urbano.
Tais fatores, juntamente com as evidências colocadas a partir da análise da gestão
das Fpics (uso do solo, saneamento ambiental e transportes) – no geral, sem nenhuma
integração política –, parecem indicar que as decisões no âmbito da governança
metropolitana na RM de Goiânia pautam-se mais por expectativas de grupos de interesses
setoriais e pela ação dos governos estadual e federal que pela possibilidade de cooperação
intermunicipal.
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Missão do Ipea

Aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro
por meio da produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria
ao Estado nas suas decisões estratégicas.
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