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RESUMO: O transporte público sempre esteve presente na vida do cidadão Brasileiro de forma a suprir as 

demandas de deslocamento em massa. Sua importância é notória na vida de milhares de usuários que necessitam 

se locomover, mitigando congestionamentos e problemas como emissões. Entre os desafios do transporte modal, 

está em conhecer as principais características e os usos do transporte coletivo de cada cidade. Isso possibilita 

detalhar e conhecer os problemas enfrentados, sendo algo crucial para que se possa propor e criar planos que 

resolva ou minimizem os desafios diários de locomoção nas pequenas e médias cidades. Nesse sentido, visa 

levantar e compreender os problemas enfrentados pelo transporte público na cidade de Itumbiara. Foi observado 

que a cidade onde vem enfrentando algumas defasagens no transporte público, tais como a extinção do transporte 

público. Os problemas são abordados para que se possa entender e formular políticas públicas que visem tais 

questões.  
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ABSTRACT: Public transport has always been present in the life of the Brazilian citizen to meet the demands of 

mass displacement. Its importance is notorious in the lives of users of users who are located, mitigating congestion 

and problems as transmitted. Among the challenges of modal transport, is to know the main characteristics and 

uses of public transport in each city. This makes it possible to participate and learn about the problems faced, being 

something crucial for proposing and creating plans that solve or minimize the mobility challenges in small and 

medium-sized cities. In this sense, to raise and understand the problems faced by public transport in the city of 

Itumbiara. It was observed that a city where it has been experiencing some gaps in public transport, such as the 

extinction of public transport. The problems are specific for you to understand and public policies that address 

such issues. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Como se sabe em 2020 a pandemia assolou todo o planeta, a Covid-19 mudou muitos 

planos de milhares de cidadãos, bifurcando toda a atenção para os problemas envolvendo a 

pandemia. Focado em uma crise sanitária que ainda perdura atualmente, ela trouxe muitas 

percas e muito prejuízo. Para o setor de transporte não foi diferente, foram registrados nos 

meses de março e abril de 2020 o pior de toda a história do transporte público brasileiro. O 

distanciamento social trouxe consigo uma queda de 80% do número de passageiros que utilizam 

diariamente os transportes coletivos para se locomoverem, isso num contexto geral na maior 

parte das cidades brasileiras, de pequeno e médio porte. Cerca de 184 cidades ficaram sem 

transporte algum, sendo totalmente extintos. Segundo o IBGE, 32 milhões de passageiros 

deixaram de ser transportados por dia. (IBGE,2020) 

Fica evidente que todo esse caos impactaria diretamente no transporte, muitos 

trabalhadores, estudantes tiveram que deixar de lado suas rotinas, e os próprios funcionários 

das empresas de transporte que tiveram seu afastamento por questões preventivas, muito deles 

que faziam e fazer parte do grupo risco, Mesmo com todos os problemas, algumas empresas 

ainda permaneceram ofertando os serviços aos seus usuários, principalmente nas grandes 

metrópoles brasileiras que dependem mais de seus serviços essenciais por uma questão de 

proporção. Não tirando a importância do serviço em cidades menores onde muitos buscam 

alternativas ao seu destino. 

O impacto sobre as empresas foi brutal: segundo cálculos da NTU – Associação 

Nacional de Empresas de Transporte Urbano, o prejuízo acumulado desde o início da pandemia 

até 30 de junho foi de R$ 3,72 bilhões em nível nacional, apesar da redução parcial dos custos 

com pessoal a partir de abril. Quando foi publicada a Medida Provisória nº 936, que permitiu a 

suspensão temporária de contratos e a flexibilização da carga horária de trabalho e salários. 

Segundo projeções da associação, o prejuízo pode ser maior ainda, enquanto durar o estado de 

emergência em saúde, mesmo com a retomada gradual das atividades. Como consequência, até 

o final de junho duas empresas já haviam encerrado suas atividades e pelo menos outras 13 

enfrentavam a perspectiva de encerrar ou suspender suas operações. Muitas outras ainda podem 

seguir esse caminho sem volta. (NTU-Anuário, 2019-2020) 

As políticas urbanas no Brasil sempre foi algo deficitário, ainda quando se trata de 

transporte existe o fator empresas privadas que pouco cumprem as exigências para se ter uma 

condução de boa qualidade, muitos usuários sofrem com a falta de manutenção dos ônibus e 

conduções precárias, frotas sucateadas e o excesso de passageiros sempre fizeram parte da vida 



daqueles que necessitam usar o transporte coletivo, não só a Covid-19 impôs muitos desafios 

para o setor mas a grande redução na demanda de passageiros e a oferta de transportes 

alternativos fez crescer o prejuízo, isso mostrou o tamanho da importância de se ter um 

transporte público de qualidade e estradas que atendam de forma digna as necessidades da 

população em questão, o planejamento urbano e as políticas sociais andam paralelas de encontro 

a toda essa problematização, segundo a NTU, foram necessários uma ajuda de custo de R$ 4 

bilhões para apoiar o sistema de transporte de estados e municípios em todo o Brasil, para que 

se pudesse amenizar em partes os danos causado pela pandemia. A cidade de Itumbiara no 

estado de Goiás, objeto de estudo, é um exemplo desse descaso, que atualmente sofre pela 

extinção do transporte e pelos demais fatores que serão abordados no decorrer deste trabalho. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO  

 

Os problemas e os desafios do transporte público frente as mudanças no comportamento 

de viagem da população em geral, o que muito afeta o transporte público de cidades de médio 

porte, com foco na cidade de Itumbiara, Goiás. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL  

 

Demostrar como o transporte coletivo nas medias cidades foi afetado pela mudança de 

comportamento dos usuários bem como a ausência de investimento do poder público e o 

impacto que os aplicativos causaram no transporte público tradicional principalmente nas 

cidades de médio porte. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

-Identificar os principais problemas do transporte público na cidade de Itumbiara-GO. 

-Correlacionar o surgimento de aplicativos de transporte com os serviços de transporte 

público 

-Comparar as vantagens e desvantagens do transporte individual com o transporte 

público na cidade de Itumbiara. 

-Apresentar e caracterizar os serviços de transporte individual de passageiros na cidade 

de Itumbiara. 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 CRESCIMENTO POPULACIONAL DAS CIDADES E O SURGIMENTO DOS 

TRANSPORTES 

 

O processo de urbanização no Brasil acentuou em meados na década de 1930 com a 

chegada das grandes indústrias no país. Segundo a Organização das Nações Unidas - ONU 

cerca de 55% da população mundial vive em áreas urbanas com uma expectativa de que em 

2050 esse número alcance 70%.  

Com a intensa urbanização do século XX, intensificada pela industrialização, 

intensificou o processo do êxodo rural em que pessoas se retiram de áreas rurais em busca de 

emprego e melhores condições de vida nas cidades, processo que vem ocorrendo de forma 

acelerada principalmente em países subdesenvolvidos. Esses fatores fizeram com que as 

cidades brasileiras crescessem de forma assustadora no final do século XX  

 Cerca de 65% da população vivia na zona rural e apenas 35% na zona urbana e no final 

do século XX a população urbana saltou para 80% contra 20% da rural. Foi uma grande 

mudança, que ocorreu de forma muito acelerada, as cidades não estavam preparadas para isso 

onde temos o início da expansão desenfreada e desordenada das cidades , pessoas que chegavam 

para trabalhar em industrias não tinham onde residir, e o preço das moradias era bem elevado, 

deste modo começaram a ocupar espaços sem a mínima condição de ocupação humana, sem 

infraestrutura mínima adequada, ou se quer saneamento básico, tomados principalmente nas 

periferias das cidades.(VALE,2001) 

Por esse motivo as pessoas precisam realizar grandes deslocamentos para cumprir todas 

suas atividades diárias, o que resulta em congestionamentos e em sistemas de transportes 

urbanos atualmente sobrecarregados. A partir disto, o poder público não conseguiu acompanhar 

a demanda necessária, ao longo do tempo de modo que o fornecimento de novas infraestruturas 

não conseguiu atender o que era fundamental e imprescindível para garantir dignidade humana, 

sendo assim esses cidadãos, sempre tiveram que trabalhar com o que lhes eram oferecidos. 

(VALE,2001) 

Se de fato nessas áreas já faltavam o básico, outro problema enfrentado era a distância 

em que se localizavam, muitas das quais eram longes dos centros industriais e polos urbanos. 

Assim essas pessoas teriam que percorrer trajetos maiores para trabalhar o qual foram sempre 

predominantemente de forma terrestre, tais como cita-se inicialmente os veículos de tração 

animal, como charretes, carroças. Ao longo dos séculos foram evoluindo, principalmente com 



a revolução industrial, com surgimento dos trens a vapor, sendo muito utilizado ainda por meio 

de tração humana como bicicletas, e depois surgiu os ciclomotores, bonde, até mesmo o 

automóvel e chegando aos ônibus conforme a Figura 02.  

 

Figura 1: Ônibus da empresa Grassi e funcionários 

 
Fonte: Milton Jung (2021). 

 

2.2 A ÊNFASE NECESSÁRIA NO PLANEJAMENTO URBANO  

 

O modo terrestre prevalece como opção de baixo custo e mais acessível para toda 

população, o que faz com que prevaleça sobre os demais tipos seja os aquáticos: navios, ou 

aéreo: aviões, helicópteros, planadores, dirigíveis, entre outros, mesmo que hoje seja comum a 

utilização de voos fretados em deslocamentos nas grandes metrópoles, ainda é uma opção 

inacessível para todos e inviável.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988, os serviços públicos passaram a ser 

obrigatoriamente de competência de todas as esferas federativas, sendo cada uma responsável 

por tipos de serviços específicos, assim o poder público passou a ter como obrigação garantir 

uma prestação de serviço público adequado e eficiente. 

Deste modo o serviço de transporte, de acordo com o artigo 21 da Constituição Federal, 

compete a União a sua regulamentação de transportes interestaduais e internacionais de 

passageiros. Assegurado também pelo artigo 22, inciso XI do texto constitucional, onde alude 

que compete privativamente a União legislar sobre trânsito e transporte. Aos Municípios, cabe 

a organização e prestação direta, ou por meio de concessão, ou ainda, de permissão dos serviços 

públicos, incluindo o transporte coletivo, sendo este um serviço primordial assegurado pelo 

Artigo 30, da Constituição Federal. 

Nascendo a ideia de elaboração de um planejamento urbano, que acompanhasse todo 

crescimento das grandes cidades, precipuamente, com ênfase no transporte público, é cediço 



que o planejamento urbano tentou de certo modo acompanhar as evoluções e demandas que 

ocorriam, a fim de que garantisse ao cidadão uma melhoria vida, partindo disso, surgiu os 

transportes coletivos como uma alternativa melhor  de locomoção dentro dos centros urbanos, 

sendo uma forma de execução de política pública, porém tal evolução dos meios de transportes 

coletivos não acompanharam o rápido crescimento urbano, ao passo que se desenvolvia, suas 

problemáticas iam crescendo juntamente com a quantidade de pessoas dependentes do serviço 

público.(ÁTILA,2020) 

Pesquisas recentes sobre os sistemas de transportes urbanos apresentam diversos fatores 

que impactam na qualidade de vida dos passageiros, tais como lotação, segurança, preço 

elevado da tarifa em relação à renda mensal que não corresponde na qualidade do serviço 

(RABAY; ANDRADE, 2019). Na cidade de São Paulo, segundo Conconi e Sueiro (2019), o 

trabalhador pode gastar até 1/3 de um salário-mínimo com a tarifa do transporte público, o 

tempo médio gasto no deslocamento pelos paulistanos é de 1h33 minutos (MOOVIT, 2019). 

Em contraponto, o levantamento da rede Nossa São Paulo (2018); Souza (2019), estimou um 

tempo médio de deslocamento de 2h43 minutos, aproximadamente, 12% do tempo diário dos 

paulistanos é desperdiçado dentro de ônibus ou trens. 

Segundo dados da The New Climate Economy (2014) e da ONU (2016), as áreas 

urbanas abrigam mais da metade da população do mundo e geram cerca de 80% de toda a 

produção econômica mundial. Até 2030, as cidades serão moradia de 60% das pessoas e serão 

as responsáveis por 60% do crescimento do PIB mundial. As cidades – e não os países – é que 

comandarão a criação de riquezas no planeta (CINTRA, 2014).   

Sobre a importância dos centros urbanos, a ONU afirma, em seu relatório “State of the 

World’s Cities” de 2013, que a prosperidade econômica é dependente do dinamismo e da 

vitalidade das cidades. Para tal, é preciso que o fluxo – tanto de pessoas, mercadorias e 

informações – ocorra de forma eficiente e facilitada. É nesse ponto que se encontra um empasse 

no desenvolvimento das cidades, já que o aumento do processo de urbanização das cidades gera 

problemas de qualidade, agilidade e de operação do sistema de transportes (BAENINGER, 

2010).   

Com isso, os transportes coletivos se desenvolveram muito abaixo do esperado. 

Levando a um serviço de baixa qualidade com ônibus e trens lotados e que não atendiam toda 

as áreas das cidades, a criminalidade se tornou frequente com roubos a usuários do sistema de 

transporte público. Esses são alguns fatores que contribuíram para que pessoas com maior poder 

aquisitivo deixassem de usar o transporte público e adquirissem seu próprio meio de transporte 



iniciando assim o aumento expressivo no número de veículos nas ruas, ocasionando outros tipos 

de problemática.  

Na intenção de promover e garantir um transporte urbano melhor, o governo opta por 

defender o transporte coletivo e o não motorizado. Ainda que o governo priorize o investimento 

em transporte coletivo, o significativo aumento de veículos atualmente se deve pela iniciativa 

do governo federal em universalizar o acesso ao automóvel, e fomentar a economia do país, 

através de estímulos a indústria automobilística, que gerava muitos empregos na época, e 

especialmente a redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados),  tal benefício fiscal 

começou a ter efeitos no transporte público com redução no número de usuários, redução esta 

que se tornou douradora até os dias de hoje. (CARVALHO,2017) 

Para as cidades, isso significa maior volume de veículos nas vias; maiores índices de 

poluição, congestionamentos e acidentes; necessidade crescente de espaços maiores para 

estacionamentos; e um comprometimento maior da renda dos cidadãos com transporte. 

(CARVALHO,2017) 

De acordo com Gardner (2012) diante da precariedade do transporte público e do alto 

custo de um veículo particular – aliada à disseminação da internet móvel –, surgem os 

aplicativos de transporte de passageiros, que são baseados no fornecimento do benefício do 

transporte particular, sem a necessidade de possuir o bem. 

Entre 1977 e 2005, segundo o relatório do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada) em 2011 houve queda no uso do transporte público (de 68% para 51% do total de 

viagens motorizadas) e aumento no uso do automóvel (de 32% para 49%) nas grandes cidades 

brasileiras. 

 

2.3 TIPOS DE TRANSPORTES 

 

De acordo com de Reck (2016) transporte pode ser definido como toda e qualquer ação 

de levar algo de um lugar a outro. É o deslocamento, seja de bens, produtos, pessoas ou 

informações, em função da vontade e necessidade do usuário  

O transporte tem influência na produção, na distribuição espacial e no consumo de 

riquezas. Isso porque os processos de produção e aproveitamento – necessários para o 

desenvolvimento humano – estão sujeitos aos custos de deslocamentos, assim como a suas 

limitações logísticas e tecnológicas. O gasto com frete é fator determinante no preço final do 

produto (ou serviço), capaz de definir, de forma indireta, a parcela da população que terá acesso 

a ele (KAWAMOTO, 1994).  



O transporte tem parcela na distribuição de renda entre os membros de uma sociedade, 

uma vez que permite o acesso de regiões a mercados consumidores e de trabalho, dando – ou 

não – condições para prosperidade econômica de determinada população. É ainda ferramenta 

promotora de acesso a bens e serviços, tendo, assim, um papel de inclusão – ou exclusão – 

social (KAWAMOTO, 1994).   

A constituição federal assegura como direito social do cidadão, desde o ano de 2015, a 

partir de uma emenda constitucional, sendo garantido ao cidadão um serviço de transporte 

digno, conforme disposto no art. 6º da CF/88, impondo assim o poder público o oferecimento 

de um serviço essencial de transporte e mobilidade urbana que garanta dignidade humana, a 

todos os usuários, com condições acessíveis de uso, impondo assim que as concessionárias 

destes serviços ofereçam algo de qualidade, e com tarifas justas e com a devida acessibilidade. 

 

2.3 TIPOS DE TRANSPORTE 

 

2.1.2 Transporte de passageiros  

 

Para o entendimento do que é transporte de passageiros é importante esclarecer 

conceitos de transporte coletivo, individual, público e privado. O que diferencia o transporte 

em público ou privado é determinada por seu usuário e não por seu fornecedor. O transporte é 

público é um sistema de transporte de passageiros por conjunto de viagens, partilhado por 

pessoas que não necessariamente se conhecem, destinado ao uso pelo público em geral, com 

horários e rotas pré-determinado que cobram uma tarifa de uso dependendo da cidade ou do 

trecho, pode ser administrado pela inciativa pública ou privada. Ou seja, quando o serviço não 

pertence ao usuário e pode ser usufruído por todos, mediante pagamento ou não, como ônibus, 

metrôs e taxis.  

Já o transporte privado só pode ser usado pelo seu dono e por quem ele permite, não 

constituindo um serviço aberto ao público. Como exemplo, tem-se o carro particular e o 

compartilhamento de carros. enquanto o individual engloba aqueles utilizados por uma pessoa 

ou um grupo particular – como moto ou bicicleta. O transporte pode ser público coletivo, 

público individual, privado coletivo ou privado individual (SCHLICKMANN, 2013).  

 

 

 

 



Figura 2: Passageiros aguardando o transporte. 

 
Fonte: Folha (2021) 

 

O Tabela 1, adaptada por Pilon (2009) da obra de Ferraz e Torres (2004) – a seguir, 

apresenta as principais características dos modos de transporte urbano de passageiros.  

 

Tabela 1 - Classificação dos modos de transporte urbano de passageiros. 

 

Fonte: Folha (2021) 

 

2.1.3 Transporte público de passageiros 

 

O transporte coletivo público é fundamental para o funcionamento adequado da vida 

nas cidades modernas, pois socializa e democratiza o transporte, sendo uma ferramenta de 

acessibilidade para toda a população (FERRAZ; TORRES, 2004). 

O transporte público de passageiros é uma garantia constitucional, de obrigação do 

poder público o qual o governo deve oferecer o serviço para toda população, seja o Estado, ou 

Munícipio, cabe ao ente ainda que de maneira descentralizada, permitir o acesso da população 



ao transporte, porém não tem sido tarefa fácil, além dos problemas enfrentados de mobilidade 

urbana, os empasses aumentam com a baixa demanda em alguns seguimentos, que inviabilizam 

o oferecimento do serviço. (BRASIL,1988) 

Sendo assim o Poder Público, é o titular do dever de promover a satisfação dos serviços 

públicos para seu destinatário final, por meio de atividades administrativas com ênfase para 

atender as necessidades de toda a coletividade.    

Segundo Bandeira de Mello (2011), o serviço público é divido em três elementos, sendo 

elemento material, o serviço público é uma atividade administrativa que se materializa em 

prestação de utilidade ou comodidade fruível pelo individual ou coletivamente pelos 

administrados. Elemento subjetivo é a titularidade desses serviços pertencem ao Poder Público. 

E o elemento formal quer dizer que a atividade qualificada como serviço público submete-se a 

um regime jurídico de direito público, impondo a incidência de regras e princípios comuns a 

administração.  

Significa que a administração pública, apesar do poder que detém, está vinculado ao que 

estipula a forma da lei, é detentora da titularidade do serviço público, pode prestar diretamente 

o serviço ou por meio de descentralização ou delegação se transfere a execução do serviço 

sendo executado por órgãos da administração pública indireta, formada por autarquias, 

empresas públicas ou fundações públicas, ou delega-se à  terceiros que são empresas privadas, 

pessoas jurídicas de direito privado executando o serviço de utilidade pública. 

A referida transferência de execução do serviço, é realizada sempre de acordo com que 

impõe a lei, sendo a administração pública, e a pessoa jurídica que irá executar o serviço 

vinculados aos princípios e regras da administração pública, submetidos a fiscalização de seus 

atos administrativos quando estão em exercício de atividade pública. 

No caso dos transportes ocorre uma delegação do serviço público, onde o poder 

municipal por exemplo, passa a execução do serviço de transporte para uma empresa privada 

ou pública, e a norma jurídica irá estabelecer qual o instrumento a ser utilizado para que o ocorra 

essa execução. 

O art. 175 da Constituição Federal de 1988 destaca que Incumbe ao poder público, na 

forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, 

a prestação de serviços públicos. 

Depreende que os instrumentos hábeis para que o poder público ceda a execução do 

serviço público para a iniciativa privada ou pessoas jurídicas de direito público ocorre por meio 

de um regime jurídico de concessão, ou permissão de serviços públicos, mediante processo 

licitatório.  



Ambos são regimes diferentes, a concessão é o ato administrativo, via contrato por prazo 

determinado, em que a administração pública repassar a responsabilidade de execução de 

determinados serviços de grande utilidade pública para alguma empresa, por meio de um 

processo de licitação, que irá após cumprido os requisitos exigidos no edital. A exigência inicial 

é que seja realizado uma licitação na modalidade de concorrência assim garante a lisura do 

processo, de modo que obedeça aos princípios da administração pública, de modo que a escolha 

seja totalmente imparcial e moral. O vencedor será responsável por toda a execução do serviço 

direta ou indiretamente respondendo objetivamente a administração pública. Exemplos desse 

tipo pode ser o fornecimento de serviços de engenharia para a construção de casas populares, 

creches e hospitais.  

A permissão será realizada um contrato entre a administração pública e o outro 

interessado também após processo de licitação na modalidade que a administração pública 

entender que seja a melhor. Porém neste caso é delegado o fornecimento do serviço, sendo um 

contrato unilateral o qual garante a administração pública revogá-lo a qualquer tempo. 

As modalidades de licitação são: Concorrência, Tomada de preço, Leilão, Convite, 

Pregão, Concurso. Cada qual possui seus requisitos próprios para que o interessado se habilite 

nos processos e participe garantindo assim sua melhor proposta ou preço. O que for satisfatório 

para que ele tenha maiores chances de obter êxito e lhe assegure vitória sendo o escolhido da 

licitação para fornecer aquele determinado serviço objeto da licitação. 

Quanto mais concorrentes pleiteando o fornecimento do serviço, habilitado na 

competição, melhor é para a administração pública, pois torna a licitação concorrida, com várias 

possibilidades de escolha, e vencerá a que melhor se amoldar aos requisitos fornecidos no edital. 

Tendo em vista que uma licitação sem interessados, irá transformar o processo inviável pela 

ausência de interessados, trazendo grandes prejuízos para a continuidade da licitação, e o pior 

o maior prejudicado se torna a população, que não terá assegurado a execução de serviços 

públicos, como transportes. Sendo assim é imprescindível que as condições para a participação 

seja algo certo, e possível, que acarrete viabilidade econômica também para quem irá fornecer 

o serviço, ainda que o cidadão tenha que realizar pagamento de alguma tarifa, a viabilidade 

econômica é importante. 

Assim a empresa que vencedora que irá realizar o fornecimento do transporte público, 

como por exemplo de passageiros, necessita de condições de viabilidade econômica. Seja por 

incentivos do poder público, seja isenção de algum imposto, por exemplo para tornar o serviço 

interessante não apenas pelo valor em pecúnia. Desta maneira os tipos de transportes público, 

é possível destacar os metrôs, ônibus intermunicipal ou interestadual, taxis, avião, e moto taxis. 



No Anuário de 2019/2020 da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano 

– NTU o índice de passageiros equivalentes por quilometro (IPKe), apresentado na que é o 

principal indicador de produtividade do setor apresenta uma queda significativa na quantidade 

de passageiros do transporte público entre os anos de 1994 e 2017 quando alcança o menor 

índice. Como pode ser visto no Gráfico 1, a queda da demanda mensal nesses 24 anos foi de 

36%. Segundo o Anuário de 2019/2020 da NTU, entre 2014 e 2015, foi registrada uma redução 

de 5% da demanda de passageiros pagantes seguida de outra grande redução de 9% entre 2016 

e 2017 e em 2018 registramos um leve alta de 5.7%, mas que ainda deixa o gráfico no menor 

patamar desde o início do estudo. 

 

Figura 3- Índice de passageiros equidistantes por quilômetro 

 

Fonte: Anuário NTU, 2019. 

 

2.4 ASPECTOS DO TRANSPOTE PÚLICO 

 

2.4.1 Tarifas 

 

Uma das justificativas para a queda da demanda está no aumento do valor das passagens 

de ônibus: entre 1995 e 2010 as tarifas de ônibus urbanos subiram 60% acima do INPC – Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – acumulado. Situação essa fica muito clara quando em 

junho de 2013 todo o país e tomado por uma série de manifestações contra um reajuste de cerca 



de R$0.10 a R$0.35 nas tarifas de ônibus das principais capitais do país, justificado pelos 

operadores pelo aumento nos custos, principalmente no preço do óleo diesel. (INPC,2014) 

Tarifa e o preço pago pelos usuários pela utilização dos serviços de transporte público, 

é definida pela autoridade governamental a partir de estudos técnicos através dos quais são 

definidas sua composição. fatores devem ser analisados até a definição de uma tarifa onde 

passam por uma série de análises até chegar a um preço final, como uma pesquisa e análise de 

preços e insumos que influenciam diretamente na operação meios, análise dos dados 

operacionais (quilometragem e frota), definição do IPK (índice de passageiro por quilometro) 

até chegarmos ao preço sugerido da tarifa que posteriormente deve passar pela análise e 

aprovação da secretaria de transportes. Para ser aplicado aos usuários. 

 

2.4.2 Direitos de grupos de passageiros 

 

Alguns direitos foram conquistados não apenas o principal deles foi o transporte público 

passar a ser uma garantia constitucional a toda população, alinhado a isso surgiram outras leis 

de incentivo para determinadas classes, como por exemplo, o incentivo aos estudantes que 

adquiriam meia taxa com a utilização de passes estudantis, assim como a previsão de acesso a 

passagem gratuita estabelecida pelo estatuto do idoso, Lei n 10.741/03. 

Deste modo a quantidade de usuários pagantes sofreu alguns impactados, devido as 

condições que foram oferecidas para determinados usuários, sendo pagantes integrais apenas 

os usuários que utilizavam serviço para o trabalho. Fora dessa faixa de estudantes ou idosos, 

inclusive quem possuí deficiência algumas legislações trouxeram incentivo. 

Com a redução significativa no número de usuários do transporte público que se torna 

maior com as gratuidades e com os acordos que a companhias tem a obrigação por força de lei 

de cumprir, temos uma elevação em praticamente todos os itens que formam a análise para 

definição de preço. A redução da demanda de passageiros pagantes conforme dados de tabelas 

apresentados pela NTU, com a queda no número de passageiros pagantes temos majoração em 

um fator que exerce grande influência   no valor final da tarifa o aumento no custo operacional 

das empresas que por sua vez são repassados a estes passageiros. 

Dentre os fatores que desmotivam o uso de transporte público, está a segurança falha 

que apresentam. Em Goiânia, segundo dados da RMTC, houve um aumento do número de 

queixas prestadas à polícia contra crimes ocorridos no sistema público de transporte entre 2014 

e 2015 (SET, 2015), como pode ser visto no Gráfico 02. 



Figura 4 - Demanda anual da RMTC, 2008. 

 
Fonte: SET – Anuário 2015 

 

2.4.3 Segurança 

 

Os usuários de transportes públicos além de querer um transporte confortável e rápido, 

almejam mais que isso, querem um transporte seguro, que garanta em seu deslocamento para o 

destino com segurança, não apenas com uma frota nova, ou ônibus com revisões em dia, que 

evitem problemas no decorrer do trajeto.  

Tem sido uma problemática em grandes centros urbanos, se tem um ônibus novo, porém 

em determinado setor de mancha criminal, o ônibus é utilizado não para transporte e sim para 

ser feito de meio de protestos em que seus usuários ficam refém à mercê da própria sorte.  

 

Figura 5 - Ônibus incendiado na via. 

 
Fonte: Ovale (2021). 

 

Também existe a falta de segurança nas plataformas de embarque/desembarque onde é 

frequente ouvir relatos de usuários que foram assaltados enquanto esperam o ônibus ou nas 



proximidades da plataforma de embarque algo que se tornou corriqueiro em milhares de cidades 

do País. 

A ausência de segurança fez com que ônibus fossem substituídos por transportes 

privado, no qual é garantido maior segurança, e conforto para o usuário, além de ser mais 

rápido, com um bom custo-benefício,  

Além da segurança, em questão da criminalidade, outro ponto que tornou o transporte 

público inviável recentemente, foi a pandemia, muitos usuários preferem se locomover 

utilizando carros fornecidos por aplicativos, em razão da grande circulação do vírus que pode 

ocorrer em larga escala no transporte público, nas metrópoles estão sempre cheios.  

Para que seja atendido de forma satisfatória os requisitos de segurança é preciso ter em 

mente que o passageiro deve chegar ao seu ponto final sem nenhum dano, seja ele físico ou 

moral, entendendo desta forma é irredutível a obrigatoriedade de alguns itens que favorecem a 

segurança dos passageiros, o cinto de segurança se torna um desses fatores no dia a dia de quem 

é transportado, algo obrigatório ao transporte privado e o porquê seria facultativo no transporte 

público.  

Fazendo uma breve análise podemos identificar a incoerência por parte das leis de 

trânsito, órgão maior que regulamenta e impõe suas exigências, impactando diretamente no 

comportamento de motoristas e usuários em geral, o cinto é algo que não está facultado para 

aqueles que estão em pé, logo não se é assegurado o direito de chegarem aos seus destinos com 

total segurança. Estudos mostram que o cinto de segurança reduz em 70% as chances de o 

passageiro sofrer alguma lesão, e até 40% de risco de ocorrer óbitos conforme explica Mariana 

Czerwonka. 

Não bastasse todos os transtornos causados pela falta de infraestrutura e a violência 

causada por roubos e assaltos, o abuso e o assédio sexual são alguns contratempos enfrentados 

pelas mulheres nos ônibus espalhados pelo Brasil, o crime contra a dignidade sexual se tornou 

algo de fato um grande problema a ser discutido pelos órgãos responsáveis, previsto em lei no 

código penal conforme descrito: 

Expressamente são alguns dos pré-requisitos citados acima que nos dá alguma luz do 

que é necessário ser enfrentado para se ter segurança no transporte público, a importância de se 

abordar tais fatos vão de encontro com o tema proposto para que se possa chegar a  uma 

conclusão determinante para todos os problemas enfrentados pelos usuários em modo geral e 

nos embasa para uma melhor compreensão de quais caminhos tomar para tecer nossas ideias 

do ponto que chegou nosso objeto de estudo que se inicia no terceiro capitulo deste trabalho. 

 



2.4.4 Frota Sucateada 

 

Entre as milhares notícias que vimos nos jornais pelo menos uma se refere ao transporte 

coletivo, e dentre essas, são várias as queixas e os mais diferentes relatos sobre as condições 

precárias de ônibus e de estradas mal conservadas, algo que é de total responsabilidade do 

estado ou do governo federal, pelo fato de se ter uma arrecadação que supra com folga todas as 

demandas necessárias para tal, como é sabido uma parte dessas tarifas servem para ser usadas 

pela empresa para fazer as manutenções preventivas em veículos e frotas, como previsto na Lei 

12.587 de 03 de janeiro de 2012. 

“Art. 8°. A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada pelas 

seguintes diretrizes: [...] II - melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços”. 

(Lei 12.587 de 03 de janeiro de 2012).   

É importante salientar que além dos direitos previstos em lei que salvaguardam uma boa 

condição das frotas para que o usuário receba um serviço adequado, temos os deveres do 

passageiro, como referido na Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995: são direitos e obrigações 

dos usuários, contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos 

quais lhes são prestados os serviços (BRASIL,1995). 

As boas condições das frotas e uma infraestrutura equivalente trariam muitos benefícios 

para população e para os órgãos e empresas de transporte, boa parte dos acidentes causados são 

ocasionados pela falta de manutenção dos veículos e em seguida pelas condições das estradas, 

com a melhoria desses dois fatores certamente surtiria um reflexo considerável nos cofres 

públicos, evitando os prejuízos e danos causados nas frotas e a permanecia de milhares de 

acidentados nos hospitais.  

 

2.4.5 Lotação 

 

A concentração de passageiros no interior de um ônibus reflete diretamente na qualidade 

do serviço prestado, veículos com lotações máximas mostram a incapacidade da empresa 

responsável de fornecer um serviço de qualidade aos usuários, aumentando as chances de 

acidente, furtos e até abusos sexuais dentro dos veículos.  

Há alguns fatores a serem considerados se referem ao número de passageiros em pé 

dentro de uma condução, são números regulamentados pela ANTT, que determinam essa 

quantidade conforme Lei nº 10.233, de 5 de julho de 2001. 

 



São tais regulamentações que deveriam ser seguidas pelas empresas de ônibus e 

fiscalizadas, e o que vemos na maioria dos municípios de porte médio e grande é totalmente o 

oposto, veículos abarrotados de pessoas, locais inapropriados sendo ocupados por passageiros 

sem ao mesmo terem onde se apoiar, trazendo transtornos, tumultos e estresse na rotina dos que 

mais necessitam do transporte coletivo.  

Em tempos atuais, é inadmissível tais atitudes que vão de desencontro as medidas de 

enfretamento ao Covid-19, o distanciamento social trouxe muitos desafios principalmente onde 

menos se percebe esse afastamento ou melhor, onde não se tem o mínimo de afastamento, 

muitos trabalhadores necessitam se deslocar e encarar a dura realidade do ônibus lotados, onde 

o nível de contaminação se torna eminente, desta forma o que fica claro é a falta de preocupação 

das empresas que mantem o mesmo número de frotas, reduzidas ou até mesmo como é o nosso 

caso de estudo, a extinção do transporte.  

  

2.5 TRANSPORTE PRIVADO  

 

Com o grande desenvolvimento da indústria automobilística a partir dos anos 2000, a 

oferta para a compra de um veículo cresceu de forma muito acelerada, dobrando praticamente 

toda a frota de veículos em uma média de dez anos como mostra o gráfico, as políticas de 

incentivo e a facilidade de adquirir um automóvel fazia parte de muitas famílias brasileiras, o 

progresso era espantoso, o modelo de transporte individualizado trouxe também uma crise aos 

transportes coletivos, onde na mesma década se teve um aumento expressivo de automóveis e 

motocicletas nas ruas do País. 

 

Figura 6 - Frota de Veículos no Brasil. 

 

Fonte: Infopetro (2019) 

 



Fazendo uma análise dos anos mais atuais, houve um crescimento explosivo no número 

de automóveis particular no País, sobretudo nas médias e grandes cidades, Segundo, Rodrigues 

(2016) nas 12 principais regiões metropolitanas, o número de automóveis, entre 2001 e 2014, 

passou de 11,5 milhões para 24 milhões e o de motos passou de 1,1 milhão para 5,2 milhões, 

que representam crescimentos da ordem de 88,8% e 318,8%, respectivamente. no brasil, no 

mesmo período, o crescimento dos automóveis foi de 104,5% e das motos foi de 339,5%. 

O crescente número de automóveis está diretamente ligado as questões socioeconômicas 

do país, principalmente a partir do ano de 2003, a melhoria da renda e a facilidade de crédito 

pessoal concedido pelas concessionarias trouxe à tona as facilidades de se comprar um veículo, 

inclusive ao crescimento da frota de motos que se tornou algo tão corriqueiro nas cidades 

Brasileiras, proporcionando um deslocamento eficiente e barato para o condutor. É indiscutível 

as inúmeras vantagens adquiridas pela população quando se trata de um veículo automotor 

privado, o usuário tem toda a facilidade de se deslocar porta a porta.  

No entanto o cenário é um tanto preocupante quando se refere aos custos sociais e 

ambientais quando o assunto é volume de automóveis nas ruas, tanto de carros quanto de motos, 

os órgãos responsáveis começaram arduamente campanhas salientando o uso indiscriminado 

dos veículos.  

É possível correlacionar e cruzar alguns dados para se ter noção do desenvolvimento 

que tivemos até hoje, o expressivo desenvolvimento socioeconômico e as facilidades de se 

adquirir um veículo particular iria refletir sem dúvida nos modelos atuais de transporte que 

temos atualmente, com o crescente avanço tecnológico de smartphones ficou ainda mais fácil 

a interação entre prestador de serviço e contratante, a rapidez de informação auxiliou e muito 

esse avanço, com tantas facilidades também surgiram os impasses de que forma seria 

regulamentado todos esses aplicativos de transporte público\privado, sem dúvida se tornou 

banal o deslocamento rápido e prático, mas trouxe consigo o reflexo da desigualdade social, 

prejudicando aqueles que dependem do transporte coletivo de qualidade para se deslocar 

diariamente, aflorando muitos protestos entre a sociedade civil e taxistas que dependiam 

diretamente do serviço para sobreviver.  

 

2.5.1 Aumento dos Engarrafamentos  

 

O aumento de veículos automotores nas ruas traz conforto e privação aos condutores, 

mas transtorno ao mesmo tempo, o congestionamento é inevitável, o aumento de acidentes se 



torna fator proporcional aos engarrafamentos que são comuns nas médias e grandes metrópoles, 

efeito esse que agrava as crises de mobilidade urbana.  

O aumento do tempo de permanência de carros privados no transito é algo factível, com 

o aumento do trajeto percorrido entre residência e destino final ficou claro que impactaria nos 

engarrafamentos, trazendo desconforto e problemas dos mais diversos nas estradas e rodovias, 

não só o movimento pendular trouxe consigo a problemática dos engarrafamentos, mas vale 

lembrar que o aumento veicular particular impacta também diretamente nos congestionamentos 

e a falta de um sistema de transporte coletivo eficiente e rápido.  

 

2.5.2 Motoristas sem Direitos Trabalhistas 

 

Em 2012 foi sancionado uma lei que está em vigor até os dias atuais, a lei do descanso, 

Lei nº 12.619\2012 que prevê o bem-estar físico e mental do motorista profissional, sendo 

requisito fundamental e indispensável para preservar a segurança e o bom desempenho no local 

de trabalho, algo que impacta diretamente aqueles que compartilham o mesmo ambiente.  

Ampliasse a ideia de que assegurar limites nas jornadas de trabalho e ao descanso 

periódico é também tratar de segurança e saúde pública, as regras se aplicam em conjunto com 

o cumprimento da lei.  

Por hora o caminho tem sido árduo em relação a tamanho avanço perante as leis que 

regulamentam tais direitos, existem muitos empecilhos que encravam a fluidez do caminho que 

opera paralelo as boas políticas da mobilidade urbana.  

De fato, o que nos resta entender é a possível queda de braço existente nos mais diversos 

órgãos relacionados ao transporte terrestre, um literal cabo de guerra entre setores privados e 

públicos, ambos operando em detrimento do privilégio, onde quem sai ganhando são aqueles 

que não são motoristas. Há muito o que se debater, e de certa forma melhorar para que se possa 

chegar a um consenso de quais caminhos ser tomado para amenizar os impactos causados na 

sociedade que tanto depende do transporte público.  

 

3. METODOLOGIA  

 

Este estudo tem como característica uma pesquisa exploratória sobre os fatos que 

contribuíram para a extinção do transporte público que era fornecido a 34 anos no município 

de Itumbiara. O cruzamento de dados e demais fatores foi decisivo para que fosse exprimido de 



forma pontual os aspectos que colaboraram para dar um ponto final na empresa que prestava o 

serviço.  

Foram considerados as várias formas de pesquisa que deram embasamento ao objeto de 

estudo, bem como artigos, trabalhos finais de graduação, jornais eletrônicos, sites de órgão 

federais, estaduais e municipais. Licitações também auxiliaram para a formação das ideias sobre 

os fatores decorridos no processo de desenvolvimento do trabalho. 

A dificuldade de aquisição de informações, fez com que algumas informações fossem 

coletadas em jornais eletrônicos locais, onde uma parte do cotidiano social, que andam paralelos 

aos serviços públicos, se faz presente em forma de relatos. Logo que, considerada a empresa 

em questão uma massa falida, não há grande quantidade de informações por parte da viação 

Paranaíba ou sites oficiais que dessem suporta para a construção do trabalho.  

Dentro da linha de pesquisa que integrava o corpo do trabalho foram-se usados os 

diversos meios de aquisições de informações que pudessem abranger de forma mais técnica os 

pontos apresentados, o trabalho do Instituto Federal de Goiás auxiliou de forma contundente 

para a tomada das conclusões, onde se mostrou decisivo na discussão, tendo em mente que os 

órgãos oficias responsáveis pelo transporte público do município no obtivessem tais dados de 

forma clara e transparente, documentos esses que são primordiais para que se possa ter amparo 

técnico para lidar com tais adversidades impostas pelas políticas de planejamento urbano. 

 

4. CASO ITUMBIARA 

 

4.1 ASPECTOS GERAIS DA CIDADE 

 

A cidade de Itumbiara está localizada no sul do Estado de Goiás, na divisa do Estado de 

Minas Gerais, com uma área total de 2464,51 km², segundo o IBGE ela possui uma população 

de 105.809 habitantes conforme censo de 2020, há 448 metros de altitude ela conta com uma 

densidade demográfica de 42,9 Habitantes\km², com seu clima tropical ela pode variar de 37,8 

ºC nos meses mais quentes a uma temperatura mínima média de 1,9 cº nos meses mais frios 

como julho por exemplo.  

O PIB da cidade é composto por três principais setores, sendo eles, primário, secundário 

e terciário, onde o primário corresponde a agropecuária, indústria como secundário e o terciário 

que lidera o hanking de maior fonte geradora para o PIB, a prestação de serviços, a cidade 

possui empresas renomadas como a Ford, Volkwagen e Fiat, lojas comerciais importantes 

como, Americanas, Magazine Luiza e Casas Bahias. (IBGE,2020). 



Itumbiara possuí escolas espalhadas por todo o município, sendo elas de ensino 

fundamental, médio, técnico e superior, segundo censo de 2010, ela possuía 13.708 

matriculados no ensino fundamental, 4.000 matrículas no ensino médio e 2.146 matrículas 

voltadas ao ensino pré-escolar. Para o ensino superior público ela possui um campus da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG) e um Instituto Federal de Goiás, conta com algumas 

instituições de ensino superior particulares como a Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), 

Faculdade Santa Rita de Cássia (UNIFASC), e Universidade Norte do Paraná (UNOPAR).  

São dados importantes como setores que regem o PIB, o trabalho e a Educação que 

ajudam a entender a necessidade do município receber um transporte público de qualidade, em 

Itumbiara não foi a pandemia que acelerou o processo de extinção do transporte intermunicipal 

que foi prestado inicialmente por anos pela Viação Paranaíba, e sim a falência desta e a ausência 

de novas empresas interessados em prestar o serviço, mediante pagamento de tarifas que não 

fossem muito elevadas, e obedecidas as condições que eram impostas pelo município nas 

licitações.  

 

4.1.2 O transporte  

 

A cidade de Itumbiara possui uma tradição viária muito importante por estar localizado 

em um dos eixos mais movimentados do País, suas estradas e rodovias interligam grandes 

cidades do Brasil, como Goiânia, Brasília, Uberlândia e São Paulo, a distância média até a 

capital Goiana é de 206 km. Existe duas Rodovias Federais, a BR-153 conhecida como 

Transbrasiliana, onde liga Itumbiara até a capital, a BR-452 que liga a cidade até Rio Verde, e 

duas Rodovias Estaduais, a GO-419 que leva até Buriti Alegre, e a GO-309 que passa no meio 

da cidade fazendo entroncamento com a BR-153. 

 

4.2 TRANSPORTE PÚBLICO EM ITUMBIARA  

 

O transporte Intermunicipal era fornecido pela empresa Viação Paranaíba Ltda, onde 

era responsável pelo transporte urbano de passageiros, foi fundada em 1982, contava com 100 

funcionários e uma frota de 25 veículos, e atendia em média 120 mil passageiros por mês, 

atualmente extinta, a empresa abriu falência no ano de 2020, onde perdurou alguns meses a 

falta de transporte público, a ausência de empresas que participassem das licitações trouxe 

grande preocupação a população que mais necessitava do transporte para os mais variados fins.  



Segundo os documentos coletados e analisados é possível compreender tamanha falta 

de apreço técnico por parte da empresa, é visível que não houve estudos prévios para que se 

pudesse oferecer um serviço coerente com a demanda da cidade e análises periódicas que 

ajudassem a compatibilizar as rotas conforme as mudanças regionais e de infraestrutura do 

município. A falta de preparo certamente auxiliou para que a viação decretasse falência. 

Como relatado no trecho de um artigo do Instituto federal de Goiás, sobre o mapeamento 

digital como ferramenta auxiliar ao reordenamento das rotas do transporte coletivo do 

município de Itumbiara-GO. “Mas, antes de partirmos para uma visita a campo, solicitamos à 

Viação Paranaíba Ltda um mapa que contivesse os trajetos dos coletivos, o que facilitaria o 

nosso trabalho. Porém, a resposta obtida foi de que a empresa não possuía um mapa, mas apenas 

uma relação de ruas e horários dos respectivos itinerários pertencentes a cada linha de ônibus.” 

(RIBEIRO, Suliene França, pg. 2, 2017.) 

 

Foi então que contatamos a Superintendência Municipal de Trânsito para solicitar o 

relatório preliminar denominado de “Estudo para implantação do novo sistema de 

transporte coletivo urbano do município de Itumbiara-GO”. Diante da negativa da 

Secretaria em nos fornece o relatório, a Gerência de Pesquisa e extensão (GEPEX) do 

Campus Itumbiara fez um pedido ao Ministério Público Estadual, que por ofício 

notificou a prefeitura a nos encaminhar uma cópia digitalizada do relatório, o que nos 

permitiu ter acesso ao material que nos foi negado noutra ocasião. (RIBEIRO, Suliene 

França, pg. 2, 2017.) 

 

No artigo é descrito alguns problemas técnicos, ausência de alguns elementos 

cartográficos básico que comumente são presentes em mapas e cartas, entre outros problemas 

de representação gráfica conforme descrito abaixo. 

 

Ao observarmos os mapas do relatório, percebemos que alguns elementos 

cartográficos essenciais se faziam ausentes no mapa, tais como coordenadas 

geográficas, escala cartográfica, legenda e indicação do norte. Numa observação mais 

minuciosa, a ausência do nome das ruas e a cor monocromática poderiam dificultar o 

reconhecimento do trajeto, considerando ainda que os itinerários já tivessem sido 

alterados entre 2014 e 2017. (RIBEIRO, Suliene França, pg. 2, 2017.) 

 

 O trabalho dos alunos do Instituto Federal de Goiás é o único que contém informações 

técnicas corretas a nível de estudo preliminar das rotas dos coletivos urbanos da cidade de 

Itumbiara, já que tanto a viação Paranaíba quanto a Superintendência Municipal de trânsito não 

os tinham em boa qualidade. Os resultados obtidos através da análise das trezes linhas operantes 

no município, chegaram-se à conclusão de que o traçado forma um tipo de sistema denominado 

de perimetral, cuja cada linha tende a percorrer o maior trajeto possível, ligando bairros de 

ponta a ponta, transpassando o centro da cidade, como pode ser observado no mapa. 



  

Figura 8 - Mapa de reordenamento das linhas do transporte coletivo urbano de Itumbiara- Go. 

 

Fonte - RIBEIRO, Suliene França, 2018. 

 

Há muitas desvantagens neste tipo de sistema, que também é conhecido como direto. 

Num estudo realizado pelo Observatório da Mobilidade Urbana da Universidade Federal de 

Santa Catarina (2016), os custos do Sistema Direto ou Perimetral são maiores do que o de um 

Sistema Integrado, os quais são retratados na Figura 9. (RIBEIRO, Suliene França, pg. 4, 2017.) 

 

Figura 9 - Modelos de sistemas viários para coletivos. 

 

Fonte: RIBEIRO, Suliene França, 2018. 

  

O atual sistema se torna nada promissor, trazendo várias desvantagens como o “maior 

tempo de espera” e a “menor frequência”, ocasionando uma demora na passagem dos veículos 



nos pontos de embarque\desembarque aumentando o tempo de espera médio que varia entre 

uma hora e uma hora e meia. Esse modelo impacta diretamente no custeio de combustível, 

diminuem a vida útil de veículos e de suas peças, e torna a condução ociosa em alguns 

momentos do percurso, por não atender de forma apropriada a demanda. Outros fatores 

contribuem para o mal funcionamento desse sistema, como cita o trecho:  

 

Outra constatação sobre o atual sistema é de que o mapeamento revelou a existência 

de áreas com pontos de ônibus distantes entre si em mais de 500 metros, o que segundo 

pesquisas da ANTP (2017) quando o usuário tem de caminhar mais de 500 metros de 

sua casa até o ponto de embarque, o sistema não se torna atrativo. O mesmo se aplica 

a caminhar por mais de vinte minutos até o ponto ou ter de ficar aguardando o coletivo 

por mais de vinte minutos, o que também não torna o sistema atrativo. (RIBEIRO, 

Suliene França, pg. 5, 2017.) 

 

Além da carência recorrente de alguns fatores técnicos apresentados pela viação, é 

notório que a falta de comunicação e acordos entre setor público e privado colaborou para o 

desgaste progressivo da empresa Paranaíba. Ao longo de alguns anos a mesma vinha entrando 

em embates com a justiça pelo aumento das tarifas impostas a prefeitura municipal, o ministério 

público federal alega então no ano de 2008, que não haveria fundamento algum para que se 

pudesse ter aumento nas tarifas.  

 

6) Diante do risco de que, tal como nas vezes anteriores o reajuste das tarifas se faça 

com absoluto amadorismo, em a análise técnica das planilhas apresentadas pela 

empresa, sejam os consumidores lesados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE GOIÁS, em defesa dos consumidores, recorre ao Poder Judiciário ante a iminência 

de lesão de direitos fundamentais destes usuários. (Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito da 2.ª Vara Cível (Escrivania da Fazenda Pública) - Comarca de Itumbiara 

– Goiás. 

 

No dia 24 de maio de 2018 ocorreu uma reunião com os promotores de Justiça José 

César Naves de Lima Júnior, com atribuição na área do consumidor, e Ana Paula Sousa 

Fernandes, com atribuição na área do patrimônio público, coordenaram reunião com o 

procurador-geral do município, Mauro Luís Vieira de Oliveira, e com o superintendente 

municipal de Trânsito, Denio Servato de Queiroz. No encontro foram discutidas as estratégias 

para a readequação do serviço de transporte coletivo que estava sendo prestado de forma 

clandestina no município de Itumbiara, a reunião resultou na expedição de um documento 

judicial exigindo uma maior fiscalização por parte da prefeitura do Município. (MPGO,2018) 

 



Conforme apurado pelos promotores, o sistema de transporte coletivo da cidade estava 

sendo integrado de forma irregular pela empresa Expresso Brazil Transporte Coletivo 

e Encomendas Ltda, que não possuía qualquer contrato para a prestação do serviço. 

Além disso, os veículos da empresa não preenchiam os requisitos legais. Como 

resultado, o município abriu Processo Administrativo contra Fornecedor (PAF) em 

desfavor da empresa responsável pela concessão do serviço, Viação Paranaíba, para 

apurar as irregularidades. (Jornal eletrônico; Texto: Bruno Corrêa - Estagiário da 

Assessoria de Comunicação Social do MP-GO/ Supervisão: Ana Cristina Arruda.) 

 

Na reunião os responsáveis pelo município alegaram que o Processo Administrativo 

contra Fornecedor estaria em fase de defesa por parte da empresa. Complementa, até onde havia 

conhecimento a viação Paranaíba estaria prestando seus serviços em parceria com outra 

empresa, a BPMV. Ficou firmado entre as partes que o procurador faria vistorias em toda a 

frota, documentando questões como acessibilidade entre outras exigências que não atendessem 

o bom funcionamento dos veículos, o procurador teria dez dias para apresentar todos os 

documentos incluindo o PAF e contrato emergencial.   

Fica claro que por volta de 2017 a empresa responsável pelo transporte coletivo estaria 

enfrentando problemas, a princípio advinha das irregularidades recorrentes da prestação do 

serviço, onde posteriormente firmara parcerias com empresas de terceiros que estariam de certa 

forma prestando também serviços sem contrato e com possíveis clandestinidade, o que colocava 

em risco a segurança dos passageiros. Em meados de 2020 a viação Paranaíba se tornou massa 

falida, extinguindo seus serviços na cidade de Itumbiara, foi aberto algumas licitações para que 

empresas interessadas pudessem participar do processo, o que ocorreu foi um árduo processo, 

onde não se preenchia o serviço, trazendo transtornos a população que ficara sem transporte 

para se locomoverem, atualmente o serviço de transporte está sendo prestado pela FW 

transporte que venceu a licitação em Março de 2021, de forma emergencial segundo o site da 

Prefeitura Municipal, são dois micro-ônibus que percorrem os pontos de maior fluxo com um 

valor de R$ 3,00 reais por pessoa. O município pagará também um subsídio de R$ 15 mil para 

a empresa para que o serviço seja prestado (MPGO,2018). 

 

A FW Transportes é uma empresa de Itumbiara, que possui mais de 20 veículos, entre 

ônibus, micro-ônibus e veículos utilitários. Presta serviços há cinco anos para a 

Triunfo Concebra, de transporte dos funcionários das praças de pedágios e Serviço de 

Apoio ao Usuário (SAUs) na BR-153, desde Brasília até a fronteira com São Paulo e 

na BR-262, de Campo Florido até Pará de Minas. Seu diretor é Edmar Cândido, 

empresário local com grande experiência no segmento de transporte urbano. 

 

 

 

 



Figura 7 - Ônibus da FW transportes. 

 

Fonte: Prefeitura de Itumbiara (2021) 

A prefeitura já tentou por vezes uma nova licitação para que uma nova empresa 

assumisse o serviço a última tentativa foi no ano de 2020 quando a prefeitura lançou o edital de 

licitação, de concorrência pública número 002/2020 onde traz como pontos principais: 

− “2.1.2.1. Disponibilizar, inicialmente, no mínimo 06 (seis) ônibus, sendo destes 05 

(cinco)efetivos e 01 (um) reserva para a prestação dos serviços, conforme relação 

mínima de veículos dos Anexos III, VI, VII e XIII. A idade média máxima é de 7,5 (sete 

vírgula cinco) anos para os primeiros 7 (sete) anos de concessão, e de 6,5 (seis vírgula 

cinco) anos a partir do 8º (oitavo) ano. A idade individual máxima de cada veículo é de 

10 (dez) anos, o que se aplica a todo o período da concessão.” 

− “2.1.2.6. Disponibilizar serviço para atender pessoas com deficiência, operando com 

100% (cem por cento) da frota em condições plenas de acessibilidade, conforme as 

disposições das normas técnicas vigentes.” 

− “2.3. PRAZO DA CONCESSÃO - O prazo da concessão é de 15 (quinze) anos, 

permitida até 02 (duas) prorrogações, a primeira de 10 (dez) anos e a segunda de (05) 

cinco anos respectivamente, no interesse do Município e após deliberação sobre a 

qualidade da prestação dos serviços concedidos, nos termos previstos no edital e 

anexos.” 

− “2.4. VALOR DO CONTRATO DE CONCESSÃO - O valor estimado do contrato de 

concessão e referência da licitação para efeito de garantias é de R$26.469.031,73 (vinte 

e seis milhões quatrocentos e sessenta e nove mil trinta e um reais e setenta e três 

centavos), o qual foi fixado considerando a estimativa das receitas obtidas mediante a 

cobrança da tarifa durante a vigência do contrato de concessão.” 



− “2.5. VALOR DE INVESTIMENTOS DO CONTRATO 

• 2.5.1. Investimento em frota na ordem de R$580.200,00 (quinhentos e oitenta 

mil e duzentos reais); 

• 2.5.2. Investimento em bilhetagem eletrônica e monitoramento de frota na 

ordem de R$61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais); 

• 2.5.3. Investimento em instalações na ordem de R$36.000,00 (trinta e seis mil 

reais);” 

− “2.6. DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - Além das tarifas pagas pelos 

usuários, a CONCESSIONÁRIA fará jus ao recebimento da CONCEDENTE de 

pagamento dos SUBSÍDIOS quando da operação plena.” 

− “Item -13.4.4. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE BILHETAGEM 

ELETRÔNICA O LICITANTE deverá apresentar declaração (Anexo XIV.2 do presente 

Edital) comprometendo-se, caso vencedor da licitação, a disponibilizar os bens, 

equipamentos, hardware, software, bem como as instalações e a infraestrutura de central 

de vendas de créditos, necessários ao funcionamento de sistema de bilhetagem 

eletrônica em até 50 (cinquenta) dias a partir da data da publicação do contrato de 

concessão, atendendo a todas as exigências definidas no Anexo II do presente Edital.” 

− “Item - 16.3. PONTUAÇÃO - A pontuação das propostas financeiras será apurada 

considerando o menor valor da TARIFA tendo como referência a TARIFA-BASE 

fixada nesta licitação que é de R$ 3,82 (três reais e oitenta e dois centavos).” 

 No último edital de licitação de concorrência pública de número 002/2020 ocorrido no 

dia 18 de agosto de 2020 processos n° 166027/2020 destinado a outorga de concessão para 

prestação do serviço público de transporte coletivo do município, não compareceu nenhuma 

empresa licitante. Vindo a ser declarado deserto pela presidente da comissão de licitação. 

(PMI,2020). 

 

4.3 TRANSPORTE PRIVADO EM ITUMBIARA  

 

O município possui uma frota de 87.535 veículos registrados no município, o que 

corresponde a 2.1% da frota do estado de goiás, com um índice geral de 0,830 veículos por 

habitante, segundo dados do DETRAN-GO. Desse valor total de veículos 40.259 são 

automóveis, 10.105 camioneta/ caminhonete, 25.211 motocicletas/ motoneta. 

 Em Itumbiara devidos aos graves problemas da empresa que realizava o transporte 

público na cidade o serviço passou a ser gradativamente substituído por mototaxistas, que 



cobravam um pouco além da tarifa do ônibus, porém realizava o serviço porta a porta, com 

maior celeridade sem grandes esperas. O serviço dos mototaxistas veio a se consolidar em 

Itumbiara durante o período em que o município não teve uma empresa para fornecer o serviço 

de transporte coletivo, os mototaxistas foram os responsáveis por grande número de viagens, 

porém com o aumento das viagens de motocicletas ocorreu também um aumento significativo 

no número de acidentes envolvendo mototáxis onde a prefeitura para tentar reduzir isso realizou 

por meio da Superintendência Municipal de trânsito SMT  regulamentação dos mototaxistas 

onde os trabalhadores possuem um cadastro junto a SMT , e devem obedecer a regras e usar 

alguns equipamentos de proteção como colete refletivo com o número de inscrição do mototáxi 

e registro junto ao órgão, calça jeans comprida sapato fechado e capacete são irredutíveis.  

Até que o serviço dos mototaxistas ficou obsoleto e também apresentava certo receio 

por parte da população por conta dos acidentes, em paralelo com a chegada dos transportes por 

aplicativo e a popularização deste, aliado  e a ausência dos transportes coletivo urbano e 

semiurbano que faziam o trajeto intermunicipal, entre Itumbiara e Araporã, os transportes 

privados por aplicativo cresceram muito rápido na cidade, a princípio foi iniciado o trajeto até 

a cidade de Araporã, onde por ser uma cidade menor a maioria de sua população realiza suas 

atividades em Itumbiara, e posteriormente o serviço se estabeleceu na área urbana de Itumbiara, 

e logo o serviço criou mercado por ser considerado mais seguro, eficiente e confortável, o 

usuário passou a preferir utilizar um transporte privado, mesmo existindo os serviços de taxis, 

o mesmo nunca teve uma presença significativa na cidade devido ao valor cobrado, em 

contrapartida, os serviços de transporte privado por aplicativo era mais acessível a todos com 

valores próximos até o cobrado pelos mototaxistas. 

Não só em Itumbiara, mas no Brasil o uso de aplicativos vem se popularizando de 

maneira rápida, segundo Andrew Macdonald executivo da empresa Uber, em 2016 o Brasil foi 

o terceiro maior mercado da empresa, perdendo apenas para os Estados Unidos e Índia 

(BLOOMBERG, 2016), fator esse que vem atraindo diversos investidores de outras empresas, 

incentivando a criação de novos aplicativos nacionais, como é o caso do EasyTaxi e do 99 ou 

popularmente conhecido como 99taxi.  

Segundo o site da Uber, que atualmente lidera o mercado Brasileiro Essa modalidade 

de transporte tem previsão na Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 

Federal 12.587/2012) e, em 2018, foi regulamentada pela Lei Federal 13.640/2018 que 

assegurou a atividade dos motoristas parceiros e decidiu que plataformas tecnológicas de 

mobilidade urbana como a Uber não podem ser proibidas.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13640.htm


Conforme noticiado no Jornal eletrônico O popular o aplicativo de transporte começou 

a operar de forma regulamentada em Itumbiara no dia 12 de dezembro de 2019, mas já estava 

disponível desde 2016 no estado de Goiás, e atualmente já prestam os serviços nas cidades 

circundantes como Anápolis, Catalão, Rio Verde e Caldas Novas, além da região metropolitana. 

Atualmente Itumbiara conta com aproximadamente nove aplicativos de mobilidade 

urbana na área de transporte de passageiros disponíveis, destaca-se: IUPE, TRIPS, BORA LÁ, 

UBER, URBAN, ME LEVA, MEU CARRO, MOBY, LETS GO. porém a maior parte sem 

grande notoriedade no cenário nacional apenas o UBER que possui uma maior abrangência de 

serviços em quase todos os estados brasileiros. Durante a pesquisa foi realizado um 

levantamento de dados afim de verificar maiores informações acerca dos aplicativos, quando 

por exemplo foi iniciado as atividades destes no município, porém sem muitas informações 

acessíveis. 

Diante do pouco coletado através de principalmente as redes sociais dos aplicativos, foi 

possível concluir que os aplicativos de transportes de passageiros pioneiros na cidade foram 

IUPE, TRIPS em meados de fevereiro de 2019, e em seguida BORA LA, UBER todos com 

início de suas operações no ano de 2019, com preços acessíveis e muitas promoções como 

atrativos se tornaram o principal meio de locomoção do Itumbiarense. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo comprovar através das informações coletadas os 

desafios da mobilidade urbana na cidade de Itumbiara, sul do Goiás, onde a população vinha 

enfrentando problemas recorrentes da falta de planejamento urbano e de políticas públicas que 

a priori sempre estiveram em segundo plano. Além disso, propôs-se a identificar quais 

caminhos levaram a extinção do transporte público local.  

Concluísse que há diversos fatores que ao longo dos anos contribuíram de forma gradual 

para chegar ao ponto que está o transporte coletivo, tanto no Brasil quanto no município em 

questão, adversidades que corroboram de forma progressiva no aumento dos problemas urbanos 

que estão presentes no cotidiano dos menos favorecidos, impactando a sociedade num todo, 

condições essas que ao ver de estudiosos se mantem de forma camuflada aos olhos do governo 

e dos demais subordinados a ele.  

É irrefutável que o desenvolvimento da indústria automobilística síncrono aos grandes 

avanços tecnológicos trouxeram e trazem grandes repercussões na vida moderna, são 

circunstâncias já previstas, logo que a humanidade necessita estar em constante evolução e 



aprimoramento, obviamente a sociedade como num todo é a primeira a sentir as mudanças, 

tendo em vista que a massa faz parte direta e indiretamente das transformações trazidas pelo 

capitalismo exacerbado que é imposto a toda nossa volta nos tempos atuais.  

É sabido que as melhorias da infraestrutura não se equiparam aos avanços tecnológicos, 

logo que temos grandes avanços a cada trimestre, em Itumbiara não é diferente, ao longo dos 

anos de sua existência o transporte coletivo foi ofertado de forma concisa a população, mas 

com o passar do tempo e com a necessidade de expansão das indústrias foi necessário se abrir  

linhas de créditos pessoais que facilitassem a aquisição de um automóvel, fator esse que 

também contribui para que o transporte coletivo recuasse um degrau na linha do tempo dos 

utilitários de transporte público, o cidadão ou passageiro optava pelas facilidades de 

deslocamento cotidiano, ou melhor de porta a porta, já que os pontos de embarque e 

desembarque de ônibus sempre estariam abarrotados de passageiros, trazendo transtorno e 

estresse, sem contar os riscos de assaltos e acidentes, violência essa que também contribui para 

o uso de transportes particulares alternativos e individuais.  

A pandemia causada pela Covid-19 não foi o fator crucial que colocou fim no transporte 

em Itumbiara, estudos feitos pelo Instituto Federal de Goiás IF, demonstram que o trajeto 

percorrido pela viação era incompatível com o sistema viário do município, o sistema utilizado 

percorrido era o sistema perimetral em que o ônibus percorria o máximo de ruas o possível, 

sendo contraditório as demandas do município, podemos concluir assim que foi fator também 

cumulativo, tendo em vista que as tarifas sempre estariam distantes da realidade da empresa 

que estava sempre em conflitos com a prefeitura, que também seria responsável por repasses 

de subsídios que custeassem em parte as despesas do serviço público prestado. 

Outras condições como o transporte prestado por motocicletas ajudaram a colocar fim 

no serviço de transporte coletivo do município, o crescente número de motocicletas tem 

aumentado o número de mototaxistas a procura de oportunidades, o que torna o transporte 

rápido e prático, não havendo competição justa entre os modais, e por fim os aplicativos de 

transporte que reforçaram a situação em que vivemos nos dias atuais, o distanciamento social 

afirmou de forma categórica o comportamento em que estavam tomando os usuários de 

transporte, que deram preferência para o individualismo em tempos de pandemia.   
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