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A Região Metropolitana de Goiânia tem se destacado 
como uma das mais promissoras do Brasil. Suas 
características sociais, culturais e econômicas dinamizaram 
o desenvolvimento, proporcionando à população uma 
considerável melhora na qualidade de vida.

Por outro lado, os desafios ainda são muitos, necessitando 
de uma urgente compatibilização entre o potencial de 
desenvolvimento e as limitações ambientais e sociais deste 
território. Esta compatibilização está sendo realizada por 
meio de um Plano Estratégico, denominado Plano de 
Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de 
Goiânia, o PDI-RMG, sendo elaborado pela Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, 
Cidades e Assuntos Metropolitanos-SECIMA em parceria 
com a Universidade Federal de Goiás-UFG.
 
O resultado do trabalho está materializado em um 
conjunto de indicadores, mapas e análises conjuntas dos 
20 municípios que compõem a Região Metropolitana de 
Goiânia, propondo as diretrizes para o desenvolvimento 
equilibrado e duradouro para o território metropolitano, 
sob o prisma das políticas públicas, ressaltando o papel do 
Governo do Estado de Goiás na formulação e na execução 
das políticas urbanas e regionais.

A gestão metropolitana em Goiás foi revista a partir 
da publicação do Estatuto da Metrópole em 2015, que 
recomenda aos municípios integrantes de regiões 
metropolitanas a instituição de sistemas e governança 
interfederativa com a finalidade de estabelecer diretrizes 
para o planejamento e execução das funções públicas de 
interesse comum (FPICs).

Para isso, foi recriado o CODEMETRO, cujas funções são 
propor e tomar decisões relacionadas ao planejamento e 
a governança da Região Metropolitana. O CODEMETRO 
também deliberará sobre a organização, o planejamento 
e a integração daquelas funções públicas que poderão ser 
executadas em comum por todos os municípios.

Na representação do Conselho estão os 20 municípios da 
RMG, o Governo Estadual, representantes do legislativo 
municipal e estadual e de membros da sociedade civil.

Elaborado a partir de um amplo processo participativo, 
o PDI-RMG é resultado da atualização de conceitos e da 
análise dos aspectos técnicos, políticos e culturais da RMG. 

Os estudos sobre a realidade social, ambiental, econômica, 
da mobilidade urbana e da governança interfederativa 
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ficaram a cargo da Universidade Federal de Goiás, que disponibilizou 
uma equipe multidisciplinar com mais de 40 técnicos e professores, 
além do apoio da Equipe da SECIMA.

Durante todo o processo de elaboração do PDI-RMG foram realizadas 
oficinas comunitárias e reuniões técnicas com especialistas em 19 
municípios da região, ouvindo e coletando opiniões de um total de 
3.757 pessoas. Além disso, propostas e sugestões foram enviadas via 
Internet, através de mecanismo de participação online e de interação 
nas redes sociais. 

Tendo em vista aprimorar a gestão em nível municipal, a SECIMA, em 
pareceria com a UFG, ofereceu ainda um curso de Especialização Lato 
Sensu, em Planejamento e Gestão Urbana. Participaram do curso 
44 técnicos de 12 municípios e 7 instituições das esferas municipal, 
estadual e federal. Os objetivos principais do curso foram a difusão dos 
conceitos e técnicas de planejamento urbano e o acompanhamento 
da implementação do PDI-RMG. Fonte: SECIMA - Elaboração do PDI RMG, 2017.

sÍntese De eVentos realizaDos – 
elaBoração Do pDirMg (2016-2017)

Evento Ano Quantidade Nº participantes

Total 2016/2017 45 3.757

Audiência Pública 2017 02 279

Reunião Comitê 
Executivo

2017 03 65

Debate Legislação RMG 2017 03 240

Oficinas Comunitárias 2017 19 2.065

Reunião Técnica 261/2017 13 498

Seminário 2016/2017 04 540

Workshop 2016 01 70
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Abadia: 05/05/2017

Brazabrantes: 30/06/2017Bonfinópolis: 07/04/2017

Formatura Curso Especialização UFG: 26/03/2018Caturaí: 29/05/2017Caldazinha: 01/06/2017

Aragoiânia: 23/06/2017Aparecida de Goiânia: 28/06/2017

Bela Vista: 02/05/2017
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Goianápolis: 28/08/2017 Goiânia: 30/08/2017 Goiânia: 31/08/2017

Guapó: 22/05/2017

Reunião Técnica UFG

Nova Veneza: 20/04/2017Goianira: 11/04/2017

Seminário Governança Goiânia

Hidrolândia: 05/06/2017

Santo Antônio: 10/05/2017Nerópolis: 08/06/2017
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Senador Canedo: 16/05/2017 Terezópolis: 11/04/2017

2ª Audiência Pública Goiânia - 
15/12/2017

Trindade: 09/03/2017

1ª Audiência Pública Goiânia - 18/10/2017
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2. a parCeria e o granDe legaDo

A parceria construída entre a UFG e a SECIMA aproximou 
os postulados científicos da Gestão Pública, fortalecendo 
os aspectos técnicos do planejamento estatal. A interface 
Universidade-Estado proporcionou uma melhor leitura dos 
aspectos políticos dentro do processo, dando assim maior 
amparo para que decisões fossem tomadas de maneira mais 
assertiva e precisa no âmbito das politicas públicas.

Esta parceria proporcionou a formação de uma equipe de 
especialistas em desenvolvimento de pesquisas utilizando 
a mais alta tecnologia para a gestão dos territórios. O 
know how transferido pela UFG/Funape por intermédio da 
unidades acadêmicas, a saber, IESA/Lapig/Cip-Geo, EECA, 
FAV, FCS, e EAA/PUC-Go, transformou este momento, não 
apenas na elaboração do PDIRMG, mas, principalmente, 
na formação de uma consciência pública metropolitana 
apoiada por procedimentos técnicos-científicos que se 
encaixaram perfeitamente nos objetivos do projeto.

Coube a Universidade o papel de promover a capacitação dos 
gestores públicos. Ao somar o desenvolvimento do Plano e 

a realização do curso de Especialização em Planejamento e 
Gestão Urbana esse processo constituiu-se em um embrião 
para uma nova forma de fazer política pública, com maior 
participação da sociedade, e consequentemente para 
construção de uma identidade metropolitana. 

Houve ainda, a criação de um substrato intelectual nos órgãos 
públicos para receber e implementar a qualidade técnica das 
estratégias definidas no PDIRMG. Ressalta-se que o maior 
aprendizado, tanto para a equipe da Universidade, quanto 
para a equipe da SECIMA, foram obtidos durante a realização 
das oficinas comunitárias, realizadas na quase totalidade 
dos municípios metropolitanos (19 municípios da RMG), o 
qual proporcionou um grande momento de interação social.     



REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA3os granDes 
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INVIABILIZADA 

DESEQUILÍBRIO

Avanço da 
sobre os 

de abastecimento

e de abastecimento

Crescimento

DE ÁGUA

CRISE 
HÍDRICA

Integração metropolitana 

por posturas localistas

das condições de mobilidade 
urbana, prejudicando 
a rede metropolitana 
de transporte coletivo

DEGRADAÇÃO 

econômico, social 
e de infraestrutura 
entre os municípios

na elaboração e implementação 
dos instrumentos de planejamento 
(planos diretores e outros)

DIFICULDADE

a sustentabilidade econômica, 
fiscal e ambiental dos municípios

Disputa pela atração 
de investimentos 

URBANO 
DESORDENADO 
E ESPRAIADO

URBANIZAÇÃO 
MANANCIAIS 

entre os sistemas 
viários locais e regionais

ARTICULAÇÃO
PRECÁRIA  COMPROMETENDO 

dos resíduos sólidos 
segundo às novas exigências 
tecnológicas, ambientais 
e de cooperação

GESTÃO
INEFICIENTE 



REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA4preMissas 
Metropolitanas
 _



17

Região Metropolitana 
não é problema, é uma 

A aprovação da lei e 
O Pacto Metropolitano pela 
competitividade e desenvolvimento 
sustentável de longo prazo 
é resultado de uma política 
de equilíbrio entre os municípios

A qualidade dos serviços, 
do espaço urbano e rural e o acesso 

a educação e saúde é a base da 
segurança pública metropolitana

Utilização da tecnologia e da 
informação para o desenvolvimento 

das cidades é o caminho 
de todas as metrópoles globais

Rede Metropolitana 
de Transporte é um 

já conquistado
a bacia do Alto Meia Ponte é 
promover desenvolvimento social 
e o maior compromisso de todos

Consórcio 
de resíduos sólidos é

Gestão pública integrada 
de qualidade é o padrão 

das diretrizes estabelecidas no 
PDIRMG é a base do grande acordo

A implementação da lei de criação 
da RMG é demonstração de 

PDI RMG e o CODEMETRO 
devem ser considerados como 

de planejamento 
e discussão da RM

SOLUÇÃO
COMPARTILHADA

IMPLEMENTAÇÃO 

INSTÂNCIA
MÁXIMA 

SOLUÇÃO TÉCNICA 
E ECONÔMICA

METROPOLITANO

PATRIMÔNIO 

MATURIDADE
POLÍTICA

RECUPERAR 

SUSTENTÁVEL IGUALITÁRIO 
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BEM-ESTAR 
DA POPULAÇÃO

como instrumento de gestão

Modelo espacial que 
assegure a preservação do 
patrimônio ambiental e o 

no território metropolitano 
promovendo 
o equilíbrio regional

PLANEJAMENTO 

METROPOLITANA

DISTRIBUÍDAS 

Oportunidades 
socioeconômicas

Território seguro, 
justo e solidário,

social e cultural

GARANTINDO 
A PROTEÇÃO

CONTRIBUINDO 

METROPOLITANA

Gestão pactuada 
e compartilhada 

para a integração 
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6. Diretrizes para o 
planeJaMento territorial 
Da rMg

As diretrizes acordadas entre os participantes deste processo 
constituem os princípios que irão subsidiar os prefeitos e 
membros do CODEMETRO nas decisões a serem tomadas 
no âmbito do PDIRMG. As diretrizes promovem princípios e 
recomendações fundamentais para o planejamento urbano e 
territorial, auxiliam na gestão de cidades, no enfrentamento 
das mudanças, visando melhorar a qualidade de vida de suas 
populações.

Após esta etapa virão as definições do Macrozoneamento 
e da Lei Complementar do PDIRMG, onde todos os 
componentes do CODEMETRO serão responsáveis pelas 
decisões e efetivação das políticas públicas de interesse 
comum.

Deste modo, fundamentado nestes estudos, o PDIRMG 
pretende ainda: instituir o planejamento como instrumento 
de gestão metropolitana; construir um modelo espacial 
que assegure o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-
estar da população; identificar no território metropolitano 
oportunidades socioeconômicas que promovam a inserção 
social e produtiva da região; fortalecer a gestão pactuada 

e compartilhada e contribuir para a formação de uma 
identidade metropolitana.

Este é um documento síntese contendo: Diagnóstico, 
Prognóstico (Cenários), Diretrizes, Propostas e Ações dos 
eixos, e suas respectivas dimensões, definidos durante a 
elaboração do plano, a saber: 

Encontram-se integralmente disponibilizados no site do 
PDIRMG no seguinte link: http://pdi-rmg.secima.go.gov.br/

Governança Metropolitana Interfederativa

Condições Ambientais

Ordenamento Territorial

Mobilidade

Desenvolvimento Socioespacial e Econômico
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7. goVernança Metropolitana 
interFeDeratiVa

A governança interfederativa foi uma das mais importantes 
inovações apresentadas pelo Estatuto da Metrópole 
(Lei nº 18.089/2015), permitindo compartilhamento de 
responsabilidades e ações entre os entes da federação 
(União, Estados e Municípios), em termos de organização, 
planejamento e execução de funções públicas de interesse 
comum.

Ensejou-se, assim, a consolidação de uma política de 
desenvolvimento, planejamento regional e gestão pactuada 
e compartilhada (nos termos preconizados pela Constituição 
Federal de 1988 e Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257/2001), 
visando a integração dos municípios metropolitanos e a 
redução das desigualdades socioeconômicas regionais. 

O aspecto institucional da Governança Interfederativa para 
a RMG, apresentado neste documento, compreende as 
seguintes dimensões: Base legal, representatividade, 
processo participativo, autonomia e Centralização 
e gestão.
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Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

SUPERAR a cultura de gestões isoladas e disputas 
entre municípios por meio dos institutos de 
governança demarcados na CF, no Estatuto da 
Cidade e no Estatuto das Metrópoles.

• Consolidação do CODEMETRO como 
instância efetiva e democrática da governança 
metropolitana;

• Redefinições de competências fiscais e tributárias 
aos municípios abrangidos por funções públicas de 
interesse comum.

Programas e Ações

1. Definir a representação da sociedade civil 
na composição do CODEMETRO, a partir das 
categorias setoriais adotadas para as Conferências 
das Cidades;

2. Aprovar legislação com critérios para 
implementar compensações ambientais aos 
municípios das bacias do Rio Meia Ponte, Rio dos 
Bois e Ribeirão João Leite.

Diretriz

Diagnóstico 

• Incipiência e baixa efetividade do planejamento 
urbano nos municípios, relacionada à incapacidade 
técnica das administrações locais;

• Não efetividade do CODEMETRO;

•  Baixa cooperação entre os municípios e 
consequente ampliação das dificuldades na oferta 
de infraestrutura e serviços sociais básicos.

Fortalecer a unidade territorial metropolitana, com efetivação 
dos instrumentos de planejamento urbano municipal, bem 

como os mecanismos de participação social, instituídos pela CF, 
CE, Estatuto das Cidades e Estatuto da Metrópole.

7.1. Base legal
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Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

SUPERAR A DESIMPORTÂNCIA econômica e 
cultural da RMG no parlamento estadual e nas 
estruturas partidárias municipais.

• Incremento do debate público e da formação de 
opinião coletiva em torno das situações de natureza 
metropolitana;

• Municípios compartilhando políticas afetas às 
funções públicas de interesse comum.

Programas e Ações

1. Aprovar procedimentos de compatibilização 
dos Planos Plurianuais, Leis Orçamentárias e 
Planos Diretores, no tratamento de aspectos 
caracterizados em lei como funções públicas de 
interesse comum;

2. Fortalecer a representação dos temas 
metropolitanos junto à opinião pública e os 
ambientes político-partidários regionais.

Diretriz

Diagnóstico 

• Escassez da temática metropolitana no contexto 
regional;

• Sub-representação política e paroquialismo 
metropolitano na atuação de lideranças 
parlamentares e executivas.

Fortalecer a unidade territorial metropolitana, com efetivação 
dos instrumentos de planejamento urbano municipais, bem 

como os mecanismos de participação social, instituídos pela CF, 
CE, Estatuto das Cidades e Estatuto da Metrópole

7.2. representatiViDaDe
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7.3. proCesso partiCipatiVo

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

• Aproximar o povo das instituições é premissa 
para romper a elitização política, proteger a 
cidadania e avançar no enfrentamento dos desafios 
metropolitanos;

• Institucionalização de mecanismos participativos 
nas instâncias de gestão metropolitana, com 
natureza consultiva e deliberativa.

Programas e Ações

1. Incentivar a mobilização e participação social, 
setorialmente definida por temas e funções de 
interesse comum para acompanhar e avaliar a 
implantação do PDI-RMG.

Diretrizes

Diagnóstico 

• Baixa participação da sociedade civil nas decisões 
de planejamento municipal e metropolitano;

•  Pouca efetividade dos instrumentos participativos 
nos municípios da RMG.

Consolidar o CODEMETRO como instância efetiva e democrática 
da governança metropolitana observando-se os princípios 

de: prevalência do interesse comum sobre o local; respeito às 
peculiaridades dos municípios; garantia da participação da sociedade 

civil e desenvolvimento urbano integrado.
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7.4. aUtonoMia e Centralização

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

• Adequação de competências administrativas e de 
políticas inerentes às gestões municipais em face à 
crescente unificação territorial, que levem a superar 
o atual cenário de dispersão e fragmentação de 
recursos e esforços;

• Potencialização produtiva e cultural das tradições 
e vocações locais por meio da integração às 
dinâmicas metropolitanas.

Programas e Ações

1. Instituir um calendário das práticas festivas e 
culturais dos municípios da RMG, organizando-as 
em redes, no sentido de incrementar os fluxos 
intrametropolitanos de bens materiais e imateriais.

Diretriz

Diagnóstico 

• Demasiado localismo político e posturas 
autonomistas incrementam guerras fiscais e 
arrefecem a integração metropolitana;

• Pouca cooperação institucional entre os entes 
federativos no que tange às funções públicas de 
interesse comum;

• Pouca integração nas atividades de cultura, lazer e 
turismo entres os municípios da RMG.

Ampliar a cooperação entre os municípios, 
à base de definição de incentivos para 

atividades produtivas previamente 
especializadas, tendo em vista tradições e 

compensações ambientais.
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7.5. gestão

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

• Modernização e profissionalização das 
administrações municipais nas funções de 
planejamento e política urbana.

Programas e Ações

1. Promover a capacitação de profissionais de 
planejamento nos conteúdos de política urbana e 
metropolitana;

2. Criar entidade de pesquisa e planejamento 
metropolitano, com a participação dos entes 
federados.

Diretriz

Diagnóstico 

• Realidade urbana e territorial desordenada e sem 
integração; 

• Baixa cooperação entre os municípios e 
dificuldade para a implementação da governança 
interfederativa;

• Debilidade técnica e administrativa dos municípios 
menores nos setores de planejamento e gestão 
urbana.

Implementar o Sistema 
Integrado de Informações 
e Gestão sobre as funções 

públicas de interesse comum 
aos municípios da RMG.
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8. ConDiçÕes aMBientais

A ação humana alterou os diferentes ecossistemas, 
comprometendo a sua própria reprodução social e biológica 
e a continuidade da vida na Terra. A tomada de consciência 
dessa realidade levou a definição de diretrizes e metas 
em diferentes pactos internacionais, visando assegurar 
o desenvolvimento sustentável das localidades.  Este 
aspecto é um dos elementos estruturadores dos territórios 
metropolitanos cujas dimensões são indispensáveis a 
sobrevivência humana.

Portanto, se faz necessário estabelecer um novo modelo da 
matriz econômica fundamentada nas bacias hidrográficas 
responsáveis pelo abastecimento, bem como estabelecer 
políticas compensatórias.

Neste documento, os Aspectos Ambientais compreendem as 
seguintes dimensões: recursos Hídricos, abastecimento 
de Água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos 
Urbanos e Drenagem Urbana.
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Diretriz

Diagnóstico 

• Ausência de uma base de dados e informações 
georreferenciadas integradas à escala municipal 
e metropolitana acessível à sociedade civil, aos 
gestores e aos técnicos locais;

• Legislações urbano ambientais municipais não 
incorporam o uso adequado das áreas rurais, sob 
uma perspectiva sustentável;                                                  

•  Os municípios metropolitanos não possuem 
Planos de Saneamento Básico.

Desenvolver uma plataforma 
institucional que permita a 
gestão da informação e a 

interface entre as legislações 
existentes.

8.1. Base legal

Programas e Ações

1. Criar o sistema de informação metropolitana - 
SIM;                    

2. Elaborar e implementar os Planos Setoriais nos 
municípios da RMG;  

3. Compatibilizar os planos municipais com o plano 
de desenvolvimento integrado da RMG.
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Diretriz

Proteger e revitalizar as bacias hidrográficas responsáveis 
pelo abastecimento humano da RMG, estabelecendo 

políticas compensatórias à conservação e restritivas às 
atividades econômicas inadequadas praticadas nas áreas a 

montante das captações.

8.2. reCUrsos HÍDriCos

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

Proteção dos mananciais de captação de água 
atuais e futuro.

• Recuperação de áreas degradas nas bacias de 
captação;

• Controle do uso do solo urbano, expansão urbana 
e uso da terra rural;

• Recuperação de Matas ciliares e Áreas de 
Preservação Permanente (APP’s).

Diagnóstico 

• Escassez hídrica associada aos conflitos de uso 
da água e degradação de áreas de preservação 
permanente produtoras de água;

• Existência de poucas Unidades de Conservação na 
RMG;

• Pouca integração dos municípios componentes da 
RMG nos Comitês de Bacias Hidrográficas;

• Crescimento urbano sobre os mananciais 
comprometendo a qualidade e quantidade da 
oferta hídrica;

• Queda na qualidade da água dos mananciais, 
resultando em maior custo de tratamento;

• Ineficácia da estratégia regional de conservação 
dos mananciais de abastecimento.

Programas e Ações

1. Realizar ações conjuntas de controle da poluição 
ambiental nos corpos hídricos;

2. Monitorar o lençol subterrâneo;

3. Estimular ações de recuperação ambiental das 
bacias;

4. Preservar e conservar os remanescentes 
florestais;

5. Ampliar as áreas florestais por meio de programas 
de incentivo financeiro;

6. Compatibilizar a matriz econômica com a função 
ambiental nos mananciais de abastecimento;

7. Melhorar o sistema de outorga em todos os 
mananciais.
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Diretriz Do 
aBasteCiMento 

De ÁgUa

Diagnóstico 

• Pouco diálogo entre os municípios e a 
concessionária de saneamento na elaboração e 
execução das políticas públicas;

• Ausência de informação para a população do 
cenário real de atendimento e planejamento para a 
disponibilidade de água e coleta de esgoto;                                           

• Saturação das redes de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário existentes e poluição do 
lençol freático;

• Limitação da capacidade hídrica de abastecimento 
de água da RMG, inclusive para novas áreas de 
expansão urbana;

• Aumento de casos de doenças de veiculação 
hídrica.

Garantir a universalização do 
abastecimento de água na RMG e 
condicionar a aprovação de novos 

loteamentos à capacidade populacional.

8.3. aBasteCiMento De ÁgUa e esgotaMento sanitÁrio

Prognóstico do Abastecimento de Água / 
Cenário Desejável (O que queremos?)

• Construção de novos sistemas de captação;

• Execução de novas redes de abastecimento;

• Integração de vários subsistemas;

• Universalização do atendimento.

Programa e Ações 
do Abastecimento de Água

1. Implementar um sistema de monitoramento 
efetivo de estações fluviométricas nos cursos d’água 
que abastecem os municípios;

2. Implementar campanhas para aumento da 
reservação domiciliar e redução de perdas;

3. Atualizar o Plano Gestão da Bacia Hidrográfica do 
Meia Ponte;

4. Atualizar as informações hidrogeológicas sobre 
as águas subterrâneas;

5. Elaborar um Plano de Contingência para 
situações de escassez hídrica;

6. Modernizar o sistema de monitoramento das 
vazões outorgadas. 
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Diretriz Do 
esgotaMento 

sanitÁrio

Garantir a universalização do esgotamento 
sanitário na RMG e cumprir as metas de 

saneamento básico em consonância com o Plano 
Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB.

Prognóstico do Esgotamento Sanitário/ 
Cenário Desejável (O que queremos?)

Implantação de novas redes coletoras e 
atendimento das metas do PLANSAB.

• Ampliação da rede de coleta de esgotos;

• Construção de Estações de Tratamento de Esgoto 
(ETEs) nos municípios restantes;

• Controle de qualidade dos efluentes nos pontos de 
lançamento;

• Implantação de sistemas alternativos de 
tratamento em áreas menos urbanizadas.

Programa e Ações 
do Esgotamento Sanitário

1. Elaborar e executar o Plano Estadual de 
Saneamento Básico - PESB;

2. Elaborar os Planos Municipais de Saneamento 
Básico;

3. Ampliar a rede de infraestrutura para coleta, 
afastamento e tratamento do esgoto doméstico;

4. Capacitar a população rural para o melhor manejo 
do esgoto sanitário. 
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Diretriz

Diagnóstico 

• Ausência de disposição final ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos urbanos na maioria dos municípios;

• Ausência de regulação, remuneração e fiscalização dos 
resíduos oriundos do sistema de saúde;                                   

• Ausência de plano de gestão de resíduos da construção civil; 

• Ausência de gestão associada para ganhos de escala de 
operação; 

• Poucas ações de estímulo à redução de resíduos;

• Ausência de políticas sustentáveis de limpeza urbana/coleta;

• Ausência de aterros sanitários licenciados; 

• Ausência de uma política de destinação de resíduos sólidos.

Efetivar as ações e estratégias previstas no Plano Estadual 
de Resíduos Sólidos – PERS. Observando a gestão 

integrada de resíduos sólidos e estabelecendo mecanismos 
de compensação para os municípios receptores.

8.4. resÍDUos sÓliDos

Programas e Ações

1. Criar linhas de financiamento de aterros sanitários 
na RMG;         

2. Fortalecer consórcios intermunicipais para 
destino final adequado dos resíduos sólidos 
urbanos;

3. Efetivar mecanismos de controle e fiscalização 
da disposição inadequada de resíduos nas áreas de 
mananciais;

4. Fortalecimento de ações de Coletas Seletivas;

5. Rever a legislação na RMG para a escolha da 
localização de Aterros Sanitários. 

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

• Execução do Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos (PERS);

• Implantação e adequação de Aterros 
Sanitários;

• Implantação e fortalecimento de coleta 
seletiva nos municípios;

• Estimular a reciclagem e reutilização de 
resíduos;

• Gerenciamento do resíduo da 
construção civil.
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Diretriz

Garantir a implementação dos mecanismos 
de infiltração de água em loteamentos e 

implementar ações mitigatórias em áreas já 
impermeabilizadas.

8.5. DrenageM UrBana

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

Crescimento urbano com a implantação de 
sistemas de drenagem sustentável.

• Manutenção de áreas de permeabilidade e 
infiltração;

• Conservação da vegetação nas margens dos 
cursos d’água;

• Expansão da área urbana sem impactar a situação 
pré-existente; 

• Manutenção do nível freático.

Diagnóstico 

• Redução da taxa de impermeabilidade em 
Goiânia;

• Regulação deficiente e ausência de fiscalização da 
permeabilidade do solo;

• Aumento da impermeabilização do solo urbano;

• Intensificação de drenagem urbana por 
afastamento;

• Ausência de carta de risco metropolitana.

Programas e Ações

1. Incorporar ações sustentáveis nos Planos 
Diretores Municipais;

2. Criar infraestrutura de drenagem urbana em 
áreas não atendidas;

3. Criar mecanismos de controle do uso e ocupação 
do solo nas áreas de mananciais de abastecimento 
de água atuais e futuros;

4. Estimular a adoção de mecanismos de drenagem 
sustentável;

5. Mapear as áreas de risco, bem como fortalecer a 
Defesa Civil. 
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9. orDenaMento territorial

A política pública que trata da ordenação do território 
das cidades busca a produção de um ambiente urbano de 
qualidade e melhor distribuição dos espaços entre os diversos 
usos, de modo que se cumpra com as funções sociais da cidade 
e da propriedade urbana (habitação, trabalho, comércio, 
recreação, circulação, atendimento de saúde, educação, lazer, 
etc.), conforme definido no plano diretor e demais legislações 
urbanísticas. 

Este aspecto possui elementos fundamentais para o 
crescimento equilibrado dos municípios e da região 
metropolitana. 

Neste documento o Ordenamento Territorial compreende 
as seguintes as dimensões: Base legal, equipamentos 
Urbanos, Habitação, Centralidades e expansão 
Urbana. 

Mapa sem título

Camada sem título
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Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

• Baixa aplicação da legislação urbanística não 
assegura o ordenamento do território municipal.

Diretriz

Diagnóstico 

• Legislação que regulamenta o parcelamento 
do solo desconsidera os estoques de lotes vazios 
existentes dentro dos perímetros urbanos;

• Legislações de perímetros urbanos municipais 
expansionistas sem rebatimento na capacidade de 
infraestrutura e serviços públicos;

• Grande parte dos municípios não implementaram 
as diretrizes  dos planos diretores municipais, 
bem como suas legislações complementares, 
principalmente relacionadas ao parcelamento do 
solo;  

• Os Planos Diretores Municipais não apresentam 
mapeamento dos equipamentos urbanos com 
respectivos raios de abrangência;

Compatibilizar os 
planos diretores 

municipais com o 
macrozoneamento do 

PDIRMG.

9.1. Base legal

Programas e Ações

1. Assegurar a compatibilização dos planos diretores 
municipais, segundo as diretrizes contempladas 
no PDIRMG, Estatuto da Metrópole, Estatuto da 
Cidade e a Lei Federal 271/67; 

2. Subsidiar o planejamento dos territórios 
municipais com estudos e orientação técnica.
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Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

• Descentralização espacial dos equipamentos 
urbanos e serviços públicos;

• Reforçar política metropolitana para o 
desenvolvimento de centralidades locais nos 
demais municípios.

Diretriz

Diagnóstico 

• Desequilíbrio na distribuição espacial de 
equipamentos urbanos e serviços públicos 
(sociais, econômico, culturais e de lazer) na RMG, 
sobrecarregando Goiânia;

• Concentração demográfica e socioeconômica 
como indicadores determinantes na localização 
territorial de grandes equipamentos urbanos.

Favorecer a distribuição 
equilibrada de equipamentos 

e serviços públicos, garantindo 
equilíbrio regional e a 

descentralização da riqueza. 

9.2. eQUipaMentos UrBanos

Programas e Ações

1. Conceber política de implantação equilibrada de 
equipamentos urbanos no território metropolitano, 
respeitadas as peculiaridades dos municípios;

2. Descentralizar a localização dos equipamentos 
urbanos para prestação de serviços públicos (União 
e Estado) com foco nos usuários e municípios;

3. Construir equipamentos que contribuam para o 
crescimento da centralidade do município.
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Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

• Redução da dependência de Goiânia;

• Melhor regionalização dos serviços públicos para 
reforçar centralidades e o acesso dos usuários;

• Fortalecer o comércio e serviço local;

• Vitalidade, dinamismo, urbanidade e coesão 
social.

Diretriz

Diagnóstico 

• Ausência de ações para estimular as 
potencialidades locais das cidades;

• Centralidades existentes e futuras sem conexão 
adequada;

•  Inexistência de uma rede urbana policêntrica, 
incluindo o desenvolvimento de redes de 
centralidades locais, que adote o TPC como 
sistema estruturador do território, com fomento à 
intermodalidade.

Favorecer o desenvolvimento das 
centralidades por meio da política habitacional 

e da distribuição de equipamentos urbanos 
e serviços públicos, garantindo equilíbrio 
regional e a descentralização da riqueza. 

9.3. CentraliDaDes

Programas e Ações

1. Fomentar iniciativas e empreendimentos 
destinados ao comercio e à prestação de serviços 
locais em municípios polos;

2. Valorizar e divulgar os potenciais socioculturais 
locais; 

3. Capacitar mão de obra local como política de 
permanência e geração de emprego;

4. Criar mecanismos econômicos, financeiros e 
tributários para desenvolvimento das centralidades.
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Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

• Eficiência da política habitacional;

• Regularização fundiária e habitacional;

• Qualidade da moradia; 

• Estabilidade e segurança familiar na busca por 
desenvolvimento.

Diretriz

Diagnóstico 

• Evolução do estoque de domicílios particulares 
entre 2000 e 2010;

• Crescente produção habitacional (todas as faixas 
de renda), em especial a habitação popular;

• Crescimento do déficit habitacional;

• Aumento das moradias precárias, em áreas 
de risco, ocupações irregulares e invasões 
espontâneas; 

• Deslocamento de população da classe média 
interbairros,acarretando os fluxos intensos de 
pessoas e veículos.

Estabelecer Política Habitacional que permita 
o maior equilíbrio entre a oferta de moradias 
em todas as regiões, aproveitando os lotes 

vazios e regiões que precisam ser mais 
adensadas ou revitalizadas.

9.4. HaBitação

Programas e Ações

1. Estabelecer metas de redução do déficit 
habitacional nos planos de habitação;

2. Realizar o resgate planejado de lotes vazios para 
política habitacional;

3. Ampliar o atendimento dos programas 
habitacionais;

4. Criar um indicador para monitoramento da 
implantação dos programas.
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9.5. eXpansão UrBana

• Área urbana maior que o necessário e quantitativo considerável de 
lotes vazios, acima do contingente populacional, promovendo a retenção 
especulativa da terra;

• A forma de ocupação desordenada inviabiliza a implantação de 
infraestrutura, equipamentos e serviços; 

•  Crescimento da mancha urbana sob o modelo espraiado, desconsiderando 
os mananciais de abastecimento de água e a vegetação;

•  Direcionamento da expansão urbana influenciada pelos eixos rodoviários;

Diagnóstico 

• Intenso processo de verticalização, em algumas áreas, 
sobrecarregando a infraestrutura existente;

•  Falta de aplicação efetiva das legislações de perímetro urbano dos 
municípios da RMG;

• Espraiamento das cidades com baixa densidade nas áreas periféricas, 
reduzindo a eficiência e eficácia das políticas públicas; 

• Quantitativo expressivo de domicílios particulares permanentes 
vazios.
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Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

• Crescimento urbano planejado;

• Densidade que não provoque prejuízos e nem alto 
custo da infraestrutura e equipamentos;

• Menor custo e perda de tempo no deslocamento;

• Contiguidade nos parcelamentos;

• Recursos naturais preservados; 

• Área para expansão compatível com crescimento 
populacional.

Programas e Ações

1. Promover a edificação, ocupação e parcelamento 
compulsório de glebas para diminuir a retenção de 
lotes urbanos;

2. Induzir retorno de lotes vazios para o mercado 
imobiliário;

3. Criar banco de lotes urbanos, mediante 
instrumentos do Estatuto da Cidade, para 
implementação de política habitacional de interesse 
social;

4. Aplicar a Lei Federal 271/67, em vigor, que 
estabelece a contiguidade de áreas edificadas para 
parcelamento de novas áreas e vincula a área para 
expansão urbana ao crescimento populacional nos 
seguintes 10 anos.

Diretriz

Definir áreas de expansão urbana nos 
municípios de acordo com a capacidade 
ambiental, suporte, capacidade hídrica, 

equilíbrio climático e drenagem.
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10. MoBiliDaDe

As regiões metropolitanas são caracterizadas pela intensa 
urbanização e interdependência, devido à proximidade e 
conurbação entre seus municípios.  

As Prefeituras municipais, enquanto responsáveis pelos 
serviços de trânsito e transportes locais, isoladamente não 
conseguem prover uma infraestrutura física e de serviços 
para atender os deslocamentos cotidianos intermunicipais, 
ganhando destaque a importância das redes metropolitanas, 
principalmente a de transporte coletivo. 

É através de um adequado sistema e de uma gestão eficiente 
da mobilidade que se realizará o deslocamento de bens e 
pessoas no território metropolitano.

Neste documento, a Mobilidade compreende as seguintes 
dimensões: Base legal, Dinâmica Metropolitana, 
transporte público Coletivo, transporte individual 
Motorizado, Cargas, Modos ativos e sistema Viário 
de interesse Metropolitano. 
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Diretriz

Estabelecer o sistema metropolitano de 
mobilidade, fortalecendo a gestão do transporte 

e trânsito, o sistema viário metropolitano, 
o transporte público, a intermodalidade e o 

transporte de cargas.

10.1. Base legal

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

Mobilidade metropolitana planejada de forma 
articulada, envolvendo todos os municípios da 
RMG, que atenda aos princípios da Lei Federal de 
Mobilidade.

• Instituição de um Sistema de Mobilidade 
Metropolitana;

• Prioridade dos modos de transportes não 
motorizados sobre os motorizados e dos serviços 
de transporte público coletivo sobre o transporte 
individual motorizado;

• Órgão gestor metropolitano de transporte e 
trânsito estruturado e eficiente, pautado em 
questões técnicas;

• Marco regulatório atualizado e adequado às 
necessidades.

Programas e Ações

1. Elaborar uma política metropolitana de 
mobilidade;

2. Integrar as políticas de mobilidade municipais;

3. Aperfeiçoar o marco regulatório que institui 
a RMTC, a Câmara Deliberativa de Transportes 
Coletivos - CDTC e a Companhia Metropolitana 
de Transportes Coletivos –CMTC,com vistas a 
implementar e estruturar um Órgão Gestor de 
Transporte e Trânsito Metropolitano.

Diagnóstico 

• Degradação das condições de mobilidade, agravada pela 
desarticulação das políticas municipais;

• Ausência de legislação específica voltada ao tema da 
mobilidade urbana em nível municipal e metropolitano 
(Planos Diretores de Mobilidade);

• O tema mobilidade urbana não é tratado de forma 
consistente nos planos diretores municipais;

• A mobilidade urbana não é tratada de forma adequada 
pelos municípios da RMG quanto ao aspecto da integração;  

• O ordenamento territorial do Plano Diretor de Goiânia 
adota corredores da rede estrutural de transporte coletivo 
como elementos estruturadores do modelo de ocupação 
do território, porém, pouca infraestrutura foi efetivamente 
implementada;

• A Lei Estadual de constituição da RMG e da Rede 
Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) encontra-se 
desatualizada frente à nova realidade institucional.
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Diretriz

Criar uma rede de núcleos urbanos (policentralidade), 
organizada, ativa e dinâmica, apoiada no transporte 

público coletivo, com desenvolvimento econômico e social 
próprios, promovendo a oferta de empregos e serviços 

públicos e diminuindo os grandes deslocamentos.

10.2. DinâMiCa Metropolitana

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

Desenvolvimento de uma rede urbana policêntrica, 
incluindo o desenvolvimento de redes de 
centralidades locais, que adote o Transporte 
Público Coletivo (TPC) como sistema estruturador 
do território, com fomento à intermodalidade.

• Crescimento planejado e ordenado;

• Sistemas de transportes articulados com o uso e 
ocupação do solo;

• Contenção do espraiamento urbano;

• Equilíbrio dos fluxos pendulares;

• Equilíbrio da matriz modal (menos uso do 
transporte individual, mais uso do transporte 
coletivo e dos modos ativos).

Programas e Ações

1. Elaborar uma política metropolitana de mobilidade;

2. Integrar as políticas de mobilidade municipais;

3. Conter o espraiamento urbano;

4. Incentivar centralidades metropolitanas e municipais;

5. Estruturar os Órgãos Gestores de desenvolvimento urbano;

6. Aprimorar a rede de transporte coletivo existente, para que a 
mesma possa atender às novas demandas e desejos de viagem;

7. Planejar a circulação metropolitana com prioridade ao TPC, 
assim como implementar de redes de circulação metropolitana 
com prioridade ao TPC;

8. Adequar as Leis Orçamentárias.

Diagnóstico 

• Crescimento da RM de forma desordenada e 
desarticulada;

• Agravamento do espraiamento urbano;

• Reforço à atratividade de Goiânia, seguida de 
Aparecida de Goiânia, formando uma região 
metropolitana monocêntrica e desequilibrada;

• Centralidades existentes e futuras sem conexão 
adequada;

• Intensificação dos fluxos pendulares a grandes 
distâncias, por transporte individual motorizado;

• Precarização das Infraestruturas;

• Insegurança Pública na RMG. 
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10.3. transporte pÚBliCo ColetiVo

• Perda de competitividade do Transporte Público Coletivo (TPC) em relação ao 
modo motorizado individual;

• Ônibus concorre com carros e motos por espaço nas vias;

• Desvalorização do transporte público coletivo;

• A rede de transporte coletivo não conseguiu acompanhar mudanças da RMG 
(dispersão das cidades e da população, novas demandas, novos desejos de 
viagem);

• Aumento do tempo de viagem do usuário de ônibus, proporcionalmente ao 
aumento dos congestionamentos;

• Usuário custeia sozinho o TPC, incluindo gratuidades e repasse ao órgão gestor;

Diagnóstico 

• Subsídio cruzado entre usuários (gratuidades e distâncias);

• Queda do número de usuários do TPC;

• Ausência de infraestrutura para o TPC (corredores, terminais, pontos de 
embarque) em âmbito metropolitano;

• Descumprimento de responsabilidades pelos entes federativos que 
compõem a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo;

• Os municípios não contribuem com o financiamento da rede 
metropolitana de transporte público coletivo;

• Serviço de transporte coletivo degradado, agravando as condições de 
mobilidade na RMG.
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Diretriz

Priorizar o transporte público 
coletivo e a intermodalidade na 

definição das políticas de mobilidade 
metropolitana, incluindo gestão, 
financiamento e infraestrutura.

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

Valorização e priorização do transporte coletivo 
pela sociedade da RM, fortalecendo a rede 
unificada e integrada, com infraestrutura 
adequada e com investimento público que permita 
a melhoria da qualidade do TPC e uma tarifa 
acessível ao usuário.

• Órgão gestor metropolitano de transporte e 
trânsito estruturado e eficiente, pautado em 
questões técnicas;

• Políticas urbanas de valorização do transporte 
público coletivo e de racionalização do uso do 
automóvel;

• Equilíbrio da matriz modal (menos uso do 
transporte individual, mais uso do transporte 
coletivo).

6. Aperfeiçoar o marco regulatório que institui a RMTC, a Câmara 
Deliberativa de Transportes Coletivos - CDTC e a Companhia 
Metropolitana de Transportes Coletivos – CMTC, com vistas 
a implementar e estruturar um Órgão Gestor de Transporte e 
Trânsito Metropolitano;

7. Instituir mecanismos para financiamento da qualidade do TPC: 
Fundo Metropolitano e elementos de instituição de receita do 
Fundo, prioritariamente advindos do uso do automóvel;

8. Estabelecer nova Política Tarifária, visando melhoria da 
qualidade e tarifa acessível;

9. Adequar as Leis Orçamentárias;

10. Implementar a infraestrutura e os elementos necessários à 
fluidez e operação do TPC: corredores, terminais e pontos de 
parada.

1. Elaborar uma política metropolitana 
de mobilidade;

2. Integrar as políticas de mobilidade 
municipais;

3. Elaborar uma política metropolitana 
de segurança para a RMTC;

4. Planejar a circulação metropolitana 
e implementar redes de circulação 
metropolitana com prioridade ao TPC;

5. Aprimorar a rede existente, para 
que a mesma possa atender às novas 
demandas e desejos de viagem, 
incluindo a atualização do Plano 
Setorial de Transporte Coletivo;

Programa e Ações
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Diretriz

Elaborar política 
que vise a segurança 
viária e a redução da 

mortalidade no trânsito 
metropolitano.

10.4. transporte inDiViDUal MotorizaDo

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

Trânsito planejado e gerido de forma articulada, 
com infraestrutura viária adequada e com 
fiscalização efetiva, visando a segurança e a 
redução da mortalidade no trânsito metropolitano.

• Órgão gestor metropolitano de transporte e 
trânsito estruturado e eficiente, pautado em 
questões técnicas;

• Políticas urbanas de valorização do transporte 
público coletivo e de racionalização do uso do 
automóvel;

• Política de estacionamentos que contribua com o 
gerenciamento da mobilidade;

• Equilíbrio da matriz modal (menos uso do 
transporte individual, mais uso do transporte 
coletivo).

Programas e Ações

1. Elaborar uma política metropolitana de mobilidade;

2. Integrar as políticas de mobilidade municipais;

3. Elaborar política de Estacionamentos;

4. Elaborar uma política metropolitana de Segurança para a RMTC;

5. Elaborar Política de Redução da Mortalidade no Trânsito Metropolitano;

6. Planejar e implementar uma Rede de Circulação Metropolitana com 
Prioridade ao TPC;

7. Implementar e estruturar um Órgão Gestor de Transporte e Trânsito 
Metropolitano;

8. Estruturar os Órgãos Gestores de Trânsito Municipais;

9. Adequar as Leis Orçamentárias.

Diagnóstico 

• Deficiência no planejamento 
de trânsito, tanto no âmbito 
municipal quanto metropolitano;

• Aumento da frota e do uso de 
veículos motorizados individuais;

• Ausência de controle sobre vagas 
de estacionamento público;

• Alto índice de acidentalidade, 
gerando impactos sociais e 
econômicos;   

• Congestionamentos e longos 
tempos de deslocamentos 
pendulares;

• Aumento dos níveis de poluição 
atmosférica.
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Diretriz

Elaborar e implementar 
uma política que 

fortaleça a logística 
urbana/metropolitana 

de cargas. 

10.5. Cargas

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

Planejamento integrado da logística urbana, com 
implementação da infraestrutura e regulação 
necessária.

Programas e Ações

1. Elaborar uma política metropolitana de mobilidade;

2. Integrar as políticas de mobilidade municipais;

3. Elaborar Política de Logística Urbana;

4. Implementar e estruturar um Órgão Gestor de Transporte e 
Trânsito Metropolitano; 

5. Estruturar os Órgãos Gestores de Trânsito Municipais;

6. Adequar as Leis orçamentárias.

Diagnóstico 

• Falta de infraestrutura viária adequada à 
circulação de cargas;

• Ausência de planejamento da circulação da carga 
urbana;

• Inexistência de plano de carga, descarga e 
circulação de bens e mercadorias da região 
metropolitana;

• Aumento dos índices de congestionamento e 
acidentes, prejudicando a logística urbana.
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Diretriz

Elaborar política para 
estimular modos ativos com 

segurança para pequenas 
e médias distâncias, com 

incentivo à intermodalidade

10.6. MoDos atiVos (a pé e bicicleta)

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

Aumento do uso do transporte ativo para curtas e 
médias distâncias, com segurança, favorecendo 
a intermodalidade e sua integração com o 
transporte coletivo.

• Trânsito planejado e gerido de forma articulada, 
com infraestrutura viária adequada e com 
fiscalização efetiva, visando a segurança e a redução 
da mortalidade no trânsito metropolitano;

• Equilíbrio da matriz modal (menos uso do 
transporte individual, mais uso do transporte ativo).

Programas e Ações

1. Elaborar uma política metropolitana de 
mobilidade;

2. Integrar as políticas de mobilidade municipais;

3. Elaborar Política para modos ativos, que incentive 
a intermodalidade;

4. Elaborar uma política metropolitana de 
Segurança para a RMTC;

5. Adequar as Leis Orçamentárias.

Diagnóstico 

• Potencial para uso das bicicletas nos municípios atendidos 
pela RMTC em função da distância de acesso à rede de 
transporte coletivo;

• Deficiência na infraestrutura para os deslocamentos a pé e 
por bicicleta;

• Redução do uso dos modos ativos, agravando as condições 
de mobilidade;

• Aumento dos Índices de Mortalidade no Trânsito;    

• Insegurança Pública na RMTC.
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Diretriz

Elaborar política para o 
sistema viário metropolitano, 
visando integrar os municípios 

componentes da Região 
Metropolitana de Goiânia.

10.7. sisteMa ViÁrio De interesse Metropolitano

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

• Sistema viário planejado e implementado 
em rede, com gestão articulada e fiscalização 
eficiente, que favoreça o transporte coletivo e vise 
a segurança viária.

• Órgão gestor metropolitano de transporte e 
trânsito estruturado e eficiente, pautado em 
questões técnicas;

• Políticas urbanas de valorização do transporte 
público coletivo e de racionalização do uso do 
automóvel; 

• Equilíbrio da matriz modal (menos uso do 
transporte individual, mais uso do transporte 
coletivo).

Programas e Ações

1. Elaborar uma política metropolitana de mobilidade;

2. Integrar as políticas de mobilidade municipais;

3. Implementar e estruturar um Órgão Gestor de Transporte e 
Trânsito Metropolitano;

4. Elaborar Plano Setorial de Estruturação dos Órgãos Gestores 
de Trânsito Municipais;

5. Elaborar Políticas de cargas, modos ativos e de redução da 
mortalidade no trânsito metropolitano;

6. Planejar a circulação metropolitana e implementar de redes 
de circulação metropolitana com prioridade ao TPC;

7. Adequar as Leis Orçamentárias.

Diagnóstico 

• Sistema viário sem articulação, em condições 
precárias, com gestão fragmentada, com 
consequente aumento dos índices de 
congestionamento, poluição e acidentes.
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11. DesenVolViMento 
soCioespaCial e eConÔMiCo

As condições socioespaciais e econômicas refletem o processo 
de ocupação de um território.

 A observação das dinâmicas econômicas e especificidades 
locais é importante para orientar a gestão e a locação 
de políticas públicas na busca da equidade, de modo a 
compatibilizar as diferenças e permitir a construção de uma 
região mais equilibrada e justa.

Neste documento, o Aspecto de Desenvolvimento 
Socioespacial e Econômico compreende as seguintes 
dimensões: indústria, serviços, emprego e renda, 
segurança pública, agropecuária, segurança 
alimentar e nutricional e educação. 



58

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

Atração de indústrias com uso mais intenso 
de tecnologias para as áreas de adensamento 
populacional.

• Ampliação de centros de pesquisas para dar 
suporte a indústrias que utilizam conhecimento;

• Melhoria do ambiente de negócios para elevar a 
competitividade; 

• Melhorar a qualidade da mão de obra.

Diretriz

Criar uma rede de núcleos urbanos (policentralidades), 
organizada, ativa e dinâmica, com desenvolvimento 

econômico e social próprios, promovendo a oferta 
de empregos e serviços públicos, diminuindo as 

diferenças e o desequilíbrio regional.

11.1. inDÚstria

Diagnóstico 

• Deslocamento de plantas industriais das indústrias tradicionais 
para polos do interior, principalmente em Aparecida de Goiânia, 
devido à elevação dos custos de produção (restrições ambientais, 
problemas de mobilidade, dentre outros);

• Elevação da demanda por bens industrializados;

• Adensamento do eixo Goiânia, Anápolis e Brasília;

• Diminuição dos incentivos fiscais na RMG;

• Concentração de infraestrutura e atividades produtivas no Polo 
metropolitano e municípios conurbados;                           

• Elevação da demanda por bens industrializados - interna e 
externa (rede de influência extrapola para região Centro Norte);

 • Baixa aplicação de ciência e tecnologia pelos setores produtivos.

Programas e Ações

1. Implementar políticas de desenvolvimento 
regional com foco na  diminuição das desigualdades 
econômicas entre os municípios, considerando a 
rede urbana existente;

2. Incentivar a adoção de políticas fiscais e de 
fomento visando a localização equânime de 
empresas e avanço da competitividade dos setores 
tradicionais;

3. Estabelecer parcerias com os segmentos de 
capacitação profissional (como o Sistema S e afins) 
para qualificação da mão de obra;

4. Promover maior integração entre os municípios 
da região permitindo o maior fluxo de pessoas, bens 
e mercadorias.
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Diretriz

11.2. serViços

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

• Expansão da oferta de serviços avançados e 
modernos - serviços profissionais intensivos em 
conhecimento e tecnologia e que apresentam alta 
produtividade. Serviços com elevado conteúdo 
intelectual, com capital humano especializado. Polo 
comercial da região centro-norte do país;

• Serviços de TI e telecomunicação, atividades 
financeiras e de seguros, educação de nível 
superior ou tecnológico, serviços de saúde de 
média e alta complexidade, consultoria financeira, 
em planejamento e gestão, sistemas logísticos 
complexos, dentre outros;

• Entreposto comercial das regiões sudeste e norte.

Diagnóstico 

• Ampliação do setor de serviços na 
estrutura produtiva da RMG;

• Expansão de serviços mais intensivos 
em mão de obra, pouca utilização de 
tecnologia e baixa produtividade;

• Adensamento do eixo Goiânia, Anápolis 
Brasília;

• Polo de serviços.

Programas e Ações

1. Criar políticas de desenvolvimento regional procurando diminuir as 
desigualdades econômicas entre os municípios;

2. Produzir as condições para o desenvolvimento regional equilibrado;

3. Promover integração entre a região permitindo o fluxo de pessoas e bens;

4. Criar ambiente para que setores tradicionais incorporem novas formas de 
gestão de forma a se manterem competitivos e gerar empregos;

5. Disponibilizar mecanismos para atração de empresas produtoras e usuárias 
de novas tecnologias;

6. Transformar a região metropolitana em um polo propício a inovação com 
atração de recursos humanos;

7. Fortalecer os centros tecnológicos existentes e incentivar a criação de novos 
centros para melhorar as técnicas de produção, assim elevar a produtividade.
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Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

• Que a maior parte dos municípios possuam 
alguns setores-chave, que consigam gerar postos 
de trabalho de alta renda, em ocupações de 
elevada qualidade socioeconômica;

• Implantação de setores com alta capacidade de 
gerar postos de trabalho de melhor qualidade;

• Demanda por mão de obra qualificada;

• Mercados de trabalho conectados além da 
capital;

• Elevada participação da iniciativa privada;

• Elevada mobilidade de mão de obra entre os 
municípios além da capital.

Diretriz

Criar uma política metropolitana de emprego, 
descentralizando as atividades econômicas, 

adequando a infraestrutura dos diversos municípios 
com a finalidade de capacitá-los para receber novos e 

diversificados investimentos.

11.3. eMprego e renDa

Diagnóstico 

• Mercados de trabalho heterogêneos: concentração 
dos empregos de melhor qualificação e renda em 
poucos municípios, em especial no município de 
Goiânia;

• Alguns municípios atrelados a uma única atividade 
econômica;

• Postos de trabalho com baixo padrão de 
capacitação profissional e baixa remuneração;

• Distribuição desigual das oportunidades 
de emprego, com escassez de políticas para 
atendimento a população jovem;

• Persistência das diferenças salariais segundo gênero 
e cor.                   

Programas e Ações

1. Criar políticas de inserção no mercado de trabalho, em especial 
para os jovens;

2. Proporcionar ambiente que reduza as diferenças salariais 
segundo gênero e cor;

3. Estabelecer estratégias conjuntas entre os municípios da RMG de 
desenvolvimento do mercado de trabalho;

4. Criar programas de qualificação e requalificação da mão de obra;

5. Produzir políticas de criação de empregos de mais alta qualidade 
e futuro profissional;

6. Criar incentivos para todas as atividades produtivas, não apenas 
a indústria;

7. Políticas de deslocamento da mão de obra para os demais 
municípios da RMG além de Goiânia.
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Diretriz

Fortalecimento da articulação 
interinstitucional, com intuito de 

promover o alinhamento estratégico 
da política pública voltada para a 

segurança pública

11.4. segUrança pÚBliCa

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

Que a maior parte dos municípios possua alguns 
setores-chave, que consigam gerar postos de 
trabalho de alta renda, em ocupações de mais 
elevada qualidade socioeconômica.

• Intensificação da atuação policial nos territórios de 
maior incidência de crimes contra a vida;

• Implantação do programa “Goiás pela Vida“;

• Atuação prioritária em territórios carentes e com foco 
nos grupos mais vulneráveis, especialmente os jovens;

• Ampliação e modernização da polícia técnico 
científica;

• Ações conjuntas com outras esferas do poder 
público que promova a efetiva redução da sensação 
de insegurança da população.

Diagnóstico 

• Altos índices de crimes contra a vida nos 
municípios com maior nível de integração à capital;

• Concentração espacial da violência letal nos 
espaços mais vulneráveis;

• Jovens pobres e negros constituem o grupo de 
vítimas preferenciais da violência homicida;

• Baixa resolutividade dos inquéritos de crimes 
letais intencionais;

• Escassez de ações de prevenção a crimes 
violentos;

• Elevado sentimento de insegurança da população;

• Ausência de políticas de segurança pública que 
envolva a participação da comunidade.

Programas e Ações

1. Incentivo e promoção do compartilhamento de informações 
entre as instituições do sistema de segurança pública;

2. Fortalecimento da articulação interinstitucional, com intuito de 
promover o alinhamento estratégico da política pública voltada 
para a segurança pública;

3. Garantia do desenvolvimento do capital humano das instituições 
que compõem o sistema de segurança pública;

4. Implantação de políticas de valorização, qualidade de vida, apoio 
social, ético e profissional dos trabalhadores da área de Segurança 
Pública;

5. Prioridade na modernização das estruturas das instituições 
componentes do sistema de segurança pública;

6. Promoção da reestruturação do sistema penitenciário, 
tornando-o mais humanizado e com efetiva capacidade de 
ressocialização dos apenados.
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Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

• Implantação de programas voltados para 
a RMG criando uma Política Metropolitana 
de SAN - a fim de erradicar a fome e a 
desnutrição, promover o consumo consciente 
e subsídios aos produtores da agricultura 
familiar;

• Apoio às atividades rurais, sobretudo nos 
minifúndios a fim de incentivar e colaborar 
com a agricultura familiar; 

• Apoio do mercado e das grandes redes 
varejistas para promover e dar oportunidade 
aos produtos originários da agricultura 
familiar; 

• Consumo alimentar consciente para 
ampliação da qualidade de vida da população 
da RMG.

Diretriz

Fortalecer os núcleos rurais estimulando as práticas 
adequadas aos conceitos ambientais, culturais e 

inovadores, atraindo e promovendo atividades de alto 
valor agregado, valorizando a qualidade da terra e a 

proximidade com o mercado.

11.5. agropeCUÁria e segUrança aliMentar e nUtriCional

Diagnóstico 

• A área rural do território da RMG concentra se principalmente 
nos municípios de Caldazinha, Hidrolândia, Aragoiânia e 
Brazabrantes; 

• Abundância de solo agricultável (produção em grande escala);

• Baixa oferta de frutas e verduras por produtores locais e 
consequente importação destes produtos;

• Ausência de programas de incentivo à produção agricultura 
familiar e de políticas públicas específicas voltadas aos pequenos 
produtores;

• Impactos negativos na saúde e renda da população decorrente 
da aquisição e consumo de alimentos (industrializados em 
detrimento dos alimentos in natura);                           

• Fraca integração dos municípios às diretrizes dos programas 
estaduais e nacional de segurança alimentar e nutricional - SAN. 

Programas e Ações

1. Fortalecimento das ações de Segurança Alimentar e 
Nutricional já desenvolvida pelo CONESAN-GO;

2. Dar publicidade aos dados referentes à segurança alimentar 
dos municípios goianos, em especial dos que compõe da RMG;

3. Estimular e apoiar à produção e oferta de produtos oriundos 
da agricultura familiar principalmente na rede varejista, o que 
inclui balanço de preços para concorrência justa – no âmbito da 
RMG;

4. Promover ações de estímulo à agricultura urbana e de 
produção de alimentos orgânicos na RMG;

5. Promover ações pactuadas entre os municípios da RMG a fim 
de disseminar os valores estabelecidos para a SAN;

6. Efetivar a cooperação interfederativa para instituição e 
articulação entre os COMSEAS (Conselhos Municipais de 
Segurança Alimentar e Nutricional).
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11.6. eDUCação

Diretriz

Fortalecer o ensino 
fundamental e médio 

possibilitando a população 
mais vulnerável o acesso à 

qualificação.

Prognóstico/ Cenário Desejável 
(O que queremos?)

• Manutenção de escolas existente nas áreas centrais da RMG e 
ampliação de vagas para o noturno; 

• Ampliação de vagas na rede Estadual, ampliação do quadro 
docente e respectiva valorização do profissional da educação;

• Manutenção do jovem na escola com motivações ao acesso 
ao conhecimento;

• Existência e disponibilidade de escolas em tempo integral em 
consonância com as demandas sociais;

• Manutenção dos alunos na idade série ao longo de toda 
Educação Básica com ensino de qualidade;

• A existência de Instituições de Ensino Superior distribuídas 
pela RMG considerando as altas densidades populacionais, 
consolidando novas centralidades de IES;

• Professores da educação básica que sejam portadores de 
mestrado.

Diagnóstico 

• Redução de escolas da rede estadual de ensino nos municípios de maior 
índice populacional - Goiânia e Aparecida de Goiânia entre 2007 a 2014;

• Redução de matrículas e docentes na rede estadual de ensino na maioria 
dos municípios da RMG entre 2007 a 2014;

• Criação de Institutos Federais em municípios da RMG, descentralizando 
o ensino federal em Goiânia;

• Baixos índices de matrículas em estabelecimento de tempo integral na 
maioria das redes de ensino da RMG, 2014;

• Pequena taxa de distorção idade-série no município de Goiânia, 2013;

• Elevadas taxas de distorção idade-série na maioria dos municípios da 
RMG, acentuadamente maior no ensino médio;

• Centralidade da educação superior em Goiânia;

• Potencial centralidade da educação superior em Aparecida de Goiânia;

• Alta demanda de pós-graduação pelos professores da educação básica.

Programas e Ações

1. Ampliar as condições de mobilidade das 
áreas centrais das cidades de Goiânia e 
Aparecida com as áreas periféricas permitindo 
acesso às escolas dos locais de trabalho e de 
residência;

2. Realização de concurso público para os 
profissionais da educação e valorização do 
magistério, bem como para infraestrutura das 
unidades de ensino;

3. Disponibilizar oferta de cursos de graduação 
em localidades da RMG compatível com a 
demanda social, aproveitando as unidades de 
ensino superiores existentes (UFG, UEG e IFs);

4. Ampliar programas de pós-graduação 
(mestrado) para os professores da Educação 
Básica, em articulação com a CAPES, FAPEG 
e outras agências capazes de fomentar a 
formação continuada dos professores.
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12. ConsiDeraçÕes Finais

O Plano de Desenvolvimento Integrado da Região 
Metropolitana de Goiânia – PDIRMG, está portanto, em sua 
fase final de elaboração, que vem se efetivando a partir de 
um amplo processo participativo, com rigorosa abordagem 
técnica/científica, numa parceria com a Universidade 
Federal de Goiás. Envolve também a dimensão política, 
por meio de mobilização junto aos municípios, enfocando, 
principalmente, os eixos meio ambiente e recursos 
hídricos, desenvolvimento urbano, mobilidade urbana e 
metropolitana, desenvolvimento socioespacial e econômico 
e governança interfederativa. 

Para garantir a participação da sociedade no processo 
de elaboração do plano foram realizadas 19 oficinas 
comunitárias nos municípios, 2 audiências públicas, 
5 seminários, 13 reuniões técnicas segmentadas com 
especialistas, 3 reuniões com o Comitê Executivo, 4 
debates com o legislativo municipal e estadual, com um 
total de 3.757 mil participantes. Também foram recebidas 
propostas e sugestões via Internet, através de mecanismo 
de participação on-line e interação nas redes sociais.

É importante salientar que a construção do PDIRMG encerra 
a fase do diagnóstico com apresentação de cenários e 
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diretrizes que orientarão o desenvolvimento equilibrado da 
região.  Portanto, é o momento oportuno para que os prefeitos 
e membros do CODEMTRO se mobilizem para implementar 
uma política justa para o território metropolitano. 

Nesta fase as informações obtidas delinearam que a RMG 
é caracterizada por um desequilíbrio espacial: com uma 
ocupação espraiada, com forte concentração das atividades 
econômicas na metrópole e seus municípios cornubados e 
uma vulnerabilidade social em sua borda, registrando forte 
concentração de investimentos no município de Goiânia e um 
grave desequilíbrio ambiental.

Entretanto, este é o momento dos gestores municipais, no 
âmbito do CODEMETRO, se articularem para confirmar o 
Pacto Interfederativo de forma integrada, visando à coesão 
política para a execução das funções públicas de interesse 
comum estabelecidas no plano, com o objetivo de minimizar 
o desequilíbrio regional.

Nesta fase ficou evidente que dentre os problemas 
metropolitanos se destaca o saneamento básico com foco 
na gestão hídrica. A água para abastecimento humano 
está concentrada na região norte, e escassa nos demais 
municípios. Portanto, tal desafio demanda uma solução 
compartilha. A solução deste problema está na criação de 
mecanismos econômicos de compensação por serviços 
ambientais, disponibilizando ao gestor municipal instrumento 
para solucionar questões dessa natureza. 

A governança interfederativa representa uma solução para 
RMG, permitindo a adoção de práticas compartilhadas 
entre os entes do território metropolitano visando reduzir 

as desigualdades, criando, assim, uma região mais justa, 
equilibrada e melhor de se viver. 

As decisões a serem tomadas devem sempre observar as 
perspectivas do desenvolvimento humano, em suas novas 
tecnologias e demandas. Pensar no longo prazo com uma 
nova forma de olhar para o modo de vida das pessoas, e dos 
impactos ambientais inerentes a escolha dos homens.

Estamos em um momento de mudanças de conceitos e de 
paradigmas e nossas escolhas vão garantir um mundo melhor 
para as futuras gerações.
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13. alManaQUe Metropolitano – 
Coisas QUe DeVeMos saBer 

1. Dinâmica Demográfica

Planejada na década de 1930 para 50 mil habitantes, a 
cidade de Goiânia rompeu com qualquer previsão àquela 
época e hoje se apresenta como uma metrópole regional, 
sendo a 12ª maior cidade do território brasileiro, com 
uma população estimada de 1,4 milhões de habitantes 
(IBGE, 2017), em torno da qual habitam 2,5 milhões de 
habitantes somando os demais 19 municípios que 
compõem o seu espaço metropolitano. 

Outra característica demográfica importante da RMG é 
que os maiores municípios (o pólo metropolitano Goiânia, 
e Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo e 
áreas conurbadas), detêm, aproximadamente, 90% da 
população, evidenciando uma grande concentração 
econômica e populacional nesses 04 (quatro) municípios.

Na análise das alterações do período entre os anos de 2000 
e 2010 chama a atenção o peso relativo do município de 
Goianira – o 2º no ranking de crescimento dos 246 

municípios goianos (passando de uma população de 18.719 
para 34.060 mil habitantes), e de Senador Canedo – o 6º no 
ranking estadual de crescimento (aumento populacional de 
53.105 para 84.443 mil habitantes), o que demonstra o forte 
peso do aumento populacional na constituição da RMG.

Figura 1 - Região Metropolitana de Goiânia: População e Taxa Geométrica 
de Crescimento Demográfico (2000-2010)
Fonte: Diagnostico PDIRMG-UFG/SECIMA, 2017.



2. sistemas de Captação de Água na 
rMg (superficiais e subterrâneos) X 
atendimento populacional

Informes da Saneago, em 2017, indicam que a produção total de 
água tratada na RMG soma um volume de 11.791.343 m³/mês por 
captação superficial (Goiânia 10.394.767 m³/mês) e mais 830.958 m³/
mês por captação subterrânea (Goiânia 28.981 m³/mês). 

São atendidos pela Saneago 19 municípios metropolitanos 
(exceto Senador Canedo, que possui empresa própria de saneamento, 
a SANESC) com uma população total de 2.206.242 habitantes. 
somente em goiânia, a população atendida com água é de 
1.461.201 habitantes.

Dois grandes sistemas de produção de água abastecem Goiânia e 
conurbações: o sistema Meia ponte (capacidade de 2 m³/s) e o 
sistema Mauro Borges (capacidade de 4 m³/s). 

Outros pequenos sistemas são: sistema samambaia (região do 
Campus II UFG); sistema lajes (Aparecida de Goiânia) e sistema 
arrozal (Trindade), todos apresentando limitação da capacidade 
hídrica e degradação da qualidade do manancial, em decorrência da 
intensificação do uso inadequado do solo.

 Há ainda pequenos sistemas de captação a partir de poços tubulares 
profundos em: Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela 
Vista de Goiás, Bonfinópolis, Goiânia, Goianira, Hidrolândia, Inhumas, 
Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás e Trindade.

Figura 2 – Bacias 
de Captação da RMG
Fonte: Diagnostico 
PDIRMG-UFG/SECIMA, 2017.
Fonte: Diagnostico PDIRMG-
UFG/SECIMA, 2017.
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3. números Urbanos

• Taxa geométrica crescimento populacional de 1980/2010 = queda 
constante;

• Densidade populacional 300 hab / ha / equip. urb. / área 
ocupada, ou;

• a cada 3.000 hab / pequena unid. de atendimento de equipamento 
urbano;

• Lotes ocupados na RMG:  512.338 lotes ou 51,6% (2016);

• Lotes vazios na RMG:  474.708 lotes ou 47,8% (2016);

• Total de domicílios urbanos vazios na RMG: 11,8% - 79.620 
(Censo 2010);

• Capacidade para 1 milhão e meio de habitantes;

• Em 2030 = mais 400 mil ou 940 mil hab (baixo ou alto 
crescimento);

• Área urbana = 1.700km² = 3 milhões de lotes de 360m² = 9,5 
milhões hab;

• Densidade da área urbana na RM: 14,1 hab/ha = 3,6 domicílios/
campo futebol.

Figura 3 – Taxa 
Geométrica de 
Crescimento 
Populacional
Fonte: Diagnostico 
PDIRMG-UFG/SECIMA, 
2017
Fonte: Diagnostico 
PDIRMG-UFG/SECIMA, 
2017. Fonte: Diagnostico 
PDIRMG-UFG/SECIMA, 
2017.

Figura 4 – Uso e Ocupação Urbana na Região Metropolitana
Fonte: Diagnostico PDIRMG-UFG/SECIMA, 2017.
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4. atividades econômicas por município – 
desequilíbrios

Participação dos municípios no Produto Interno Bruto – PIB da 
RMG: Goiânia: 69,45%; Aparecida de Goiânia: 16,99%; Senador 
Canedo: 3,99% e Trindade: 2,48%. Quatro municípios detêm 93 % 
do PIB metropolitano.  Além da disparidade na geração de renda, as 
estruturas produtivas dos municípios da RMG são diferentes, em sua 
maioria.

O setor de serviços, somado com a administração pública, é 
predominante em grande parte dos municípios. 

Os empregos na iniciativa privada concentram-se em ocupações 
de média qualidade socioeconômica (37%). A ocupação de baixa 
qualidade corresponde a 15% dos postos de trabalho.

Figura 5 – Estrutura produtiva dos municípios da Região Metropolitana de 
Goiânia, segundo PIB – 2014
Fonte: Diagnostico PDIRMG-UFG/SECIMA, 2017

Agropecuária

Iniciativa Privada

Indústria

Setor Público

Serviços, exceto Adm Pública Administração Pública

Figura 6 – Distribuição dos vínculos de trabalho entre o setor público e a iniciativa 
privada segundo município – %
Fonte: Diagnostico PDIRMG-UFG/SECIMA, 2017.

ConCentração De eMpregos 

O setor público tem uma alta importância na absorção da mão de 
obra local. Nos municípios menores, esta absorção chega a 60%.
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Figura 7 – Participação das categorias de ocupação na absorção 
da mão de obra – %
Fonte: Diagnostico PDIRMG-UFG/SECIMA, 2017.

Figura 8 – Demanda Atual da RMTC
Fonte:Diagnóstico PDIRMG-UFG/SECIMA, 2017.
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5. Queda do número de usuários de 
transporte coletivo

A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo – RMTC possui 302 
linhas de ônibus, 21 terminais de integração e quase 6 mil pontos 
de ônibus para embarque e desembarque de passageiros.

 O número de usuários está em queda, devido a fatores como ausência 
de infraestrutura, de prioridade ou de financiamento, que prejudicam 
sua competitividade e qualidade. 

Em 2016, a demanda do transporte coletivo da RMTC foi de 
173.954.105 viagens. Isso representa uma queda de demanda 
de mais de 12% em comparação com o ano anterior. 

Como demonstra a Figura, a queda é progressiva desde 2012.
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53% 20%

24%
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DeManDa anUal Da rMtC



6. gratuidade na rede metropolitana de 
transporte público

A tarifa para acessar os serviços da RMTC e realizar qualquer 
deslocamento na RMG é única e integrada. No modelo atual, cerca 
de 25% dos usuários possuem algum benefício ou gratuidade e não 
pagam tarifa. 

Os custos do transporte acabam sendo divididos por apenas 75% dos 
passageiros transportados, os pagantes da tarifa.

 As gratuidades são um benefício social e necessitam ser custeadas 
pela sociedade, pois hoje oneram a tarifa e prejudicam a qualidade e 
sustentabilidade do sistema.  

7. aterros sanitários

Entre municípios da Região Metropolitana de Goiânia - RMG, 
apenas 05 possuem licenças para funcionamento de aterro sanitário: 
Aparecida de Goiânia (validade: 20/12/2022); Bela Vista de Goiás 
(validade: 13/11/2021); Hidrolândia (validade: 09/04/2019); Senador 
Canedo (validade: 23/12/2020) e Bonfinópolis (validade: 30/06/2017 – 
em renovação). 

Outros 05 municípios possuem aterro sanitário “sem licença de 
operação emitida pela SECIMA”: Goiânia, Trindade, Nerópolis, 
Inhumas e Caturaí. 

Um total de 10 municípios possuem somente “lixão”.  

Figura 9 – Disposição de RSU
Fonte:Diagnostico PDIRMG-
UFG/SECIMA, 2017.
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8. Movimento pendular

Com relação ao movimento pendular cerca de 203 mil pessoas 
deslocam-se por motivo de trabalho e/ou estudo. 

A alta pendularidade, notadamente em horários de pico, é sempre 
um grande desafio para o planejamento dos sistemas de transporte 
metropolitano.

MoViMento penDUlar: 
número de pessoas que se deslocam do município de residência por 
motivo de trabalho e/ou estudo na RMG.

Figura 10 – Movimento Pendular
Fonte:Diagnostico PDIRMG-UFG/SECIMA, 2017.

9. adoção de instrumentos de 
planejamento – desequilíbrio institucional

Dos 20 municípios integrantes da RMG, 16 possuem Plano Diretor 
Municipal – PDM, enquanto quatro municípios são administrados com 
legislações específicas de Perímetro urbano e de Zoneamento/Uso do 
Solo/Código de Obras.

Poucos municípios utilizam os instrumentos:
• Estudo de Impacto de Vizinhança (apenas 11 municípios); 
• Solo Criado/Outorga Onerosa do Direito de Construir (apenas 09 
municípios); 
• Zoneamento Ambiental Ecológico Econômico (apenas 09 
municípios);
• Estudo de Impacto Ambiental (apenas 08 municípios); 
• Regularização Fundiária (apenas 13 municípios); 
• Concessão Especial para Moradia (apenas 08 municípios).   

10. segurança pública

A violência nas cidades associa-se às desigualdades socioeconômicas 
que marcam o tecido urbano, afetando a população de forma desigual 
e não se distribui de forma homogênea por todo o território. No caso 
da região metropolitana de Goiânia, as cidades de Goiânia, Aparecida 
de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e secundariamente, Goianira, 
apresentam os maiores índices de homicídios dolosos para o período 
de 2013 a 2016, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública e 
Administração Penitenciária do Estado de Goiás. Esses espaços, não 
coincidentemente, registram as maiores populações da RMG e níveis 
de integração à capital de médio a muito alto, consequentemente, 
tendem a sofrer de modo mais acentuado os impactos dos problemas 
da capital.
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Equipe Técnica - SECIMA 

Aluízio Antunes Barreira - Analista em Desenvolvimento Urbano

André Luiz Freitas - Gestão do Convênio

Domingos Sávio Afonso - Analista em Mobilidade Urbana e 
Transporte Público

Garibaldi Rizzo de Castro Júnior - Analista em Desenvolvimento 
Urbano

Julio César Costa - Analista em Mobilidade Urbana e Transporte 
Público

Lara Magalhães – Apoio Administrativo

Lucio Warley Lippi - Analista em Saneamento e Resíduos sólidos

Paulo Sérgio de Oliveira Resende - Analista em Saneamento e 
Resíduos sólidos

Raimundo Nonato Veiga Pinto – Mobilização e Apoio Técnico

Roberto Ricardo de Sousa Júnior - Articulação Política e Mobilização

Valéria de Carvalho e Silva – Assessoria de Comunicação

Wilson Costa Ferreira - Analista em Desenvolvimento Socioespacial 
e Econômico

Estagiários

André Lucas Canêdo Bismoti – Apoio Técnico
Fernanda de Sousa Ferreira - Apoio Técnico
Pedro Henrique Maciel de Souza - Gestão do Portal e Rede Social
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Equipe Técnica, Especialistas, Consultores e  
Colaboradores - UFG

Aspectos de Desenvolvimento Socioespacial e 
Econômico

Ms. Ana Luísa Santana Aragão - IF Goiano
Ms. Barbara Christina Pereira da Silva Carrijo - Consultora 
técnica
Dr. Ivanilton José de Oliveira - IESA – UFG
Ms. Gisleide da Silva Couto Barbosa - UFG
Dr. Marcos Fernando Arriel - IMB
Dr. Najla Franco Frattari - IFG
Dr. Sandro Eduardo Monsueto - FACE - UFG
Dr. Vanilton Camilo de Souza - IESA – UFG
Dr. Ivanilton José de Oliveira – IESA- UFG

Estagiárias 

Natália Muller de Deus - Graduanda em Geografia (IESA - UFG)
Maria Angélica Sousa Santos- Graduanda em Geografia (IESA - UFG)
Jaqueline Gomes Batista - Ciências Ambientais (IESA - UFG)

Aspectos de Mobilidade Urbana e Metropolitana

Ms. Juheina Lacerda Viana - Consultora técnica
Ms. Wilson Lopes Mendonça Neto - Consultor técnico
Ana Carolina Fernandes Pires - Consultora técnica
Antenor Pinheiro - Consultor técnico

Estagiária

Jaquelinne Neves de Oliveira - Graduada em Arquitetura e Urbanismo 
(PUC - GO)

Aspectos Institucionais de Gestão, Planejamento e 
Governança

Dra. Genilda D’arc Bernardes - FCS - UFG
Ms. Juliano Martins Rodrigues - SECIMA
Ms. Marcello Soldan Garbellim - Consultor técnico

Estagiário

Leonardo Neves Teixeira – Graduado em Ciências Sociais (FCS - UFG)

Aspectos Ambientais, Recursos Hídricos e Saneamento

Agne Pereira da Cunha - Colaboradora
Ms. Lucas Rosse Caldas - Colaborador
Sara Sacho Duarte - Colaborador
Yan Machado de Sousa - Colaborador
Ms. Wellington Nunes de Oliveira – Colaborador

Estagiários

Pedro Aquino - Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária (EECA 
- UFG)
Isabela Rodrigues Teixeira - Graduanda em Engenharia Ambiental e 
Sanitária (EECA - UFG)
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Laryssa Cristinne Afonso da Costa - Graduanda em Engenharia 
Ambiental e Sanitária (EECA – UFG) 
Isis Terra Portella Conde C. Nunes - Graduanda em Engenharia Ambiental 
e Sanitária (EECA - UFG) 
Jaqueline Dias Ribeiro - Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária 
(EECA - UFG) 

Mapeamento do Uso do Solo

Ms. Janete Rêgo Silva - UEG 
Ms. Joildes Brasil dos Santos - IFNMG - Colaboradora 
Ms. Sergio Henrique de M. Nogueira - Colaborador
Ms. Gabriella Santos Arruda de Lima - Colaboradora

Estagiários

Gislaine Camargos - Mestranda em Geografia (IESA - UFG)
João Vitor Silva Costa - Graduando em Ciências Ambientais (IESA - UFG)
Rafael Miranda - Graduando em Geografia (IESA - UFG)
Ernane Ferreira Costa - Graduando em Ciências Ambientais (IESA - UFG)
Jaila Raiane Barbosa de Souza - Graduanda em Ciências Ambientais 
(IESA - UFG)
João Martins A. Neto - Graduando em Ciências Ambientais (IESA - UFG)
Pedrina Polli Razotto - Graduanda em Geografia (IESA - UFG)

Desenvolvimento Urbano – Uso do Solo

Esp. Carlos Alberto Martins - Consultor técnico

Estagiários

David Alves Finotti C. de Azeredo
Luisa de Paula Lopes Macedo

Aspectos Físico-Ambientais e Vulnerabilidade Ambiental

Dra. Kátia Alcione Kopp - EECA - UFG
Dra. Noely Ribeiro - IESA - UFG
Dra. Cláudia Valéria de Lima - IESA - UFG

Estagiária

Mariana de Paula Marques - Graduanda em Ciências Ambientais (IESA - 
UFG)




