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RESENHA – Utilizando as ferramentas disponibilizadas via Internet, para os usuários, pelo 

Consórcio que administra o transporte coletivo na RM de Goiânia, foi feita a análise da 

qualidade da oferta de transporte e do aproveitamento dos recursos, verificando-se uma má 

utilização recorrente. 

PALAVRAS-CHAVE – Transporte coletivo, oferta de transporte, qualidade do serviço. 

INTRODUÇÃO - O controle operacional do transporte coletivo na RM de Goiânia é feito 

exclusivamente através do rastreamento “on line” dos ônibus, utilizando para isso a rede 

privada de telefonia celular (wap). Foram eliminados os fiscais de terminais ou de rua, assim 

os controladores atuam a distância, em uma CCO, se comunicando com os motoristas pelo 

console do sistema de rastreamento ou por rede de rádio privada.  

Esse sistema já está em funcionamento há mais de quatro anos. Apregoado como 

alternativa para uma melhor distribuição dos ônibus ao longo dos trajetos evitando-se a 

formação de bunching (comboios), atrasos e grandes tempos de espera que trazem para os 

usuários, ainda acarretando na alternância entre ônibus muito lotado e ônibus muito vazio, 

esses sendo um desperdício de recursos para os empresários, embora vá ser repassado 

para a tarifa. No entanto passado esse tempo todo, reclamações dos usuários se avolumam, 

com protestos e fechamentos dos terminais.  

Para verificar se as reclamações procedem, este trabalho fez a verificação de como está 

sendo feita a oferta de transporte em pontos intermediários de algumas linhas, verificando 

se os ônibus estão adequadamente espaçados. Para isso foram utilizadas informações que 

são disponibilizadas para os usuários, via Internet, na pagina do Consorcio das empresas 

que administra o transporte coletivo e também por aplicativo disponibilizado para uso em 

celulares. 

Em seguidas verificações “in loco”, foi aferido à acuidade das informações, além das 

especificações técnicas do produto garantir, podendo-se afirmar que os dados fornecidos 

são suficientes e adequados para essa análise, embora existam ônibus que não estão 

conectados, ônibus “fantasmas” em que se anuncia a sua passagem, mas ela não ocorre, 

também não sendo possível confirmar em alguns casos a passagem de três ou mais ônibus 

pelas limitações das informações disponibilizadas, o que eventualmente ocorre e contribuirá 

apenas para piorar os resultados, no entanto para o objetivo deste trabalho que é verificar 

se o sistema de rastreamento está sendo efetivamente útil os dados colhidos foram 

suficientes.  

A tabela a seguir apresenta o total de horários observados e os percentuais de veículos que 

não estavam conectados. Nas verificações “in loco”, pode-se observar que também podem 

existir veículos que não estão conectados e realizam viagens, mas como o porcentual total 

foi de 4,4% podemos colocar esse valor como margem de erro. 



Tabela 1 – Total de viagens pesquisadas

Foram selecionados dois grupos d

com itinerários parcialmente coincidentes e destino ao Centro, ou ao Bairro de Campinas, 

importante polo gerador de empregos, todo o trajeto dessas linhas é feito em tráfego misto. 

O outro grupo, paralelo a esse, utiliza em parte, canaletas exclusivas para os ônibus 

urbanos das Avenidas 84/90, nesse caso as linhas tem o itinerário coincidente em parte 

significativa e todas tem como destino o centro de Goiânia.

regulares e outras que operam apenas nos “horários de pico”

Os dias e horários das pesquisas foram escolhidos de forma a abranger uma maior 

diversidade de dias tipo, foram escolhidos dias úteis, com os problemas de trânsito usuais 

em certos horários, sábados e domingos. As pesquisas foram realizadas em blocos de 

horário, tendo como referencial as informações dos quadros de horários apresentados no 

site do referido Consórcio. Essa partição permitiu que fossem observados inclusive horários 

extremos, como por exemplo, a madrugada de domingo, os picos dos dias uteis

Como o objetivo era verificar a acuidade dos intervalos dos ônibus e por se trat

pesquisa exploratória, os horários foram espalhados ao longo

aleatoriamente, nos meses de fevereiro a

Com essa diversidade minimiza

congestionado”, ainda completando os locais escolhidos em geral são antes dos trechos 

mais congestionados. 

A literatura quando aborda o assunto headway do transporte coletivo

menciona a necessidade de os ônibus terem um espaçamento regular

Diversas pesquisas realizadas em diferentes cidades mostram que esse principio é bem 

fundamentado. De observações e consultas realizadas também se verifica que a RM de 

Goiânia respeita o horário comercial, 

de verão. Para uma fundamentação dessa pesquisa utilizou

Mercedes-Benz do Brasil, literatura consagrada para a realidade brasileira.

para caracterização da ferramenta de rastreamento 

(VOLVO 2009). 

Um fator importante na vida do usuário é a hora que o ônibus passa

mostra cultural das cidades, ou tem o hábito ou não tem

maiores. Em algumas cidades é comum 

nos pontos finais, dentro dos ônibus da linha ou em paginas da Internet

exata de passagem do ônibus é mais importante quando os headways são maiores

domingos, dia com menor oferta

os horários com uma “liberdade” 

período os ônibus podem passar em intervalos de 5

inviabilizou a comparação; pr

Total de viagens pesquisadas (vg. = 1 sentido apenas) 

 

Foram selecionados dois grupos de linhas, um que opera no eixo Avenidas 

com itinerários parcialmente coincidentes e destino ao Centro, ou ao Bairro de Campinas, 

importante polo gerador de empregos, todo o trajeto dessas linhas é feito em tráfego misto. 

lo a esse, utiliza em parte, canaletas exclusivas para os ônibus 

urbanos das Avenidas 84/90, nesse caso as linhas tem o itinerário coincidente em parte 

significativa e todas tem como destino o centro de Goiânia. Para todos os pontos há linhas 

utras que operam apenas nos “horários de pico”, chamadas de expressos

Os dias e horários das pesquisas foram escolhidos de forma a abranger uma maior 

diversidade de dias tipo, foram escolhidos dias úteis, com os problemas de trânsito usuais 

sábados e domingos. As pesquisas foram realizadas em blocos de 

horário, tendo como referencial as informações dos quadros de horários apresentados no 

Essa partição permitiu que fossem observados inclusive horários 

, como por exemplo, a madrugada de domingo, os picos dos dias uteis

Como o objetivo era verificar a acuidade dos intervalos dos ônibus e por se trat

pesquisa exploratória, os horários foram espalhados ao longo de dias escolh

de fevereiro a abril de 2013, excluídos os atípicos. 

Com essa diversidade minimiza-se a justificativa para atrasos e comboios, 

congestionado”, ainda completando os locais escolhidos em geral são antes dos trechos 

A literatura quando aborda o assunto headway do transporte coletivo urbano

menciona a necessidade de os ônibus terem um espaçamento regular (VUCHIC 2005)

Diversas pesquisas realizadas em diferentes cidades mostram que esse principio é bem 

fundamentado. De observações e consultas realizadas também se verifica que a RM de 

Goiânia respeita o horário comercial, ou seja, das 8h00 às 18h00, mesmo quando no horário 

de verão. Para uma fundamentação dessa pesquisa utilizou-se o Manual de Operação da

Benz do Brasil, literatura consagrada para a realidade brasileira. Como suporte 

para caracterização da ferramenta de rastreamento foi utilizado manuais do fabricante 

Um fator importante na vida do usuário é a hora que o ônibus passa. Fator esse que se 

mostra cultural das cidades, ou tem o hábito ou não tem, mesmo para linhas com headways 

algumas cidades é comum à afixação do horário dos ônibus, principalmente 

nos pontos finais, dentro dos ônibus da linha ou em paginas da Internet, a definição da hora 

exata de passagem do ônibus é mais importante quando os headways são maiores

domingos, dia com menor oferta. No entanto em Goiânia a pagina do Consorcio apresenta 

“liberdade” muito grande, por exemplo, mostra que em determinado 

podem passar em intervalos de 5 a 13 minutos. Esse tipo de informação 

inviabilizou a comparação; previsto versus realizado. Por obrigação contratual é 

 S1/85, linhas 

com itinerários parcialmente coincidentes e destino ao Centro, ou ao Bairro de Campinas, 

importante polo gerador de empregos, todo o trajeto dessas linhas é feito em tráfego misto. 

lo a esse, utiliza em parte, canaletas exclusivas para os ônibus 

urbanos das Avenidas 84/90, nesse caso as linhas tem o itinerário coincidente em parte 

Para todos os pontos há linhas 

, chamadas de expressos. 

Os dias e horários das pesquisas foram escolhidos de forma a abranger uma maior 

diversidade de dias tipo, foram escolhidos dias úteis, com os problemas de trânsito usuais 

sábados e domingos. As pesquisas foram realizadas em blocos de 

horário, tendo como referencial as informações dos quadros de horários apresentados no 

Essa partição permitiu que fossem observados inclusive horários 

, como por exemplo, a madrugada de domingo, os picos dos dias uteis e outros. 

Como o objetivo era verificar a acuidade dos intervalos dos ônibus e por se tratar de uma 

dias escolhidos 

se a justificativa para atrasos e comboios, o “trânsito 

congestionado”, ainda completando os locais escolhidos em geral são antes dos trechos 

urbano, sempre 

(VUCHIC 2005). 

Diversas pesquisas realizadas em diferentes cidades mostram que esse principio é bem 

fundamentado. De observações e consultas realizadas também se verifica que a RM de 

, mesmo quando no horário 

se o Manual de Operação da 

Como suporte 

manuais do fabricante 

Fator esse que se 

, mesmo para linhas com headways 

afixação do horário dos ônibus, principalmente 

, a definição da hora 

exata de passagem do ônibus é mais importante quando os headways são maiores e nos 

No entanto em Goiânia a pagina do Consorcio apresenta 

muito grande, por exemplo, mostra que em determinado 

minutos. Esse tipo de informação 

evisto versus realizado. Por obrigação contratual é 



responsabilidade única do Consorcio fornecer essas informações. A figura abaixo mostra o 

quadro de horários divulgado da linha 010. 

Observa-se na figura que os horários variam mais de 100% inclusive em “horário pico”, 

assim podem ser ofertadas 13 ou 30 viagens no período de duas horas, uma flexibilidade 

confortável para os operadores e incerta para os usuários. Isso impediu que fosse feita a 

comparação horária obrigatório versus realizado, que foi substituída pela análise do 

headway médio.  

 

Figura 1 – Quadro de horários conforme apresentado no Site do Consórcio operador 

(www.rmtcgoiania.com.br em 01/02/2013).  

Esse formato está em desacordo com o previsto no edital de concorrência já citado e que 

determina um detalhamento que permita ao usuário conhecer as variações de frequência. 

Outra particularidade do transporte coletivo de Goiânia é que os ônibus embora utilizem 

“itinerários eletrônicos” às vistas não mudam quando o ônibus está vindo ou quando está 

indo, da mesma forma, em algumas situações, não informam opções de itinerário, devendo 

o usuário se informar com o motorista. Os locais escolhidos para pesquisa sofrem quase 

nenhuma influência dessa falta de informação. 

Para verificação do nível do serviço ofertado foi utilizada metodologia definida no Transit 

Capacity and Quality of Service e Manual 2 ⁿd editon (2003), que considera a aderência dos 

headways para definir como a linha está sendo operada.   

DIAGNÓSTICO E RESULTADOS – O primeiro ponto selecionado para pesquisa foi o 1714 

na Avenida S1 – esse ponto se encontra no inicio do corredor S1/85, um dos importantes de 

Goiânia, com significativos polos de empregos, principalmente em atividades comerciais, de 

serviço e residências de classe média, indo desembocar na Praça Cívica, inicio do "Centro 

de Goiânia”, tendo também uma bifurcação para o Bairro de Campinas outro polo 

importante. As linhas que passam nesse ponto estão no quadro a seguir onde está também 

o tempo gasto por cada uma delas a partir do ponto inicial até o ponto selecionado. Esse 

distanciamento do ponto inicial foi escolhido para se medir a regularidade ao longo do 

itinerário ao invés de considerar a partida do ponto inicial. 

Para as viagens de retorno foi selecionado o ponto 509 na Avenida 85, ponto de inicio do 

corredor, logo após a Praça Cívica. Para esse ponto espera-se que os usuários em sua 

maioria estejam fazendo a viagem trabalho-casa. As linhas que passam nesse ponto são 

diferentes do anterior devido à bifurcação de Campinas que não foi verificada nesse caso, 

assim a linha 010 no retorno foi excluída. As linhas 008 e 010 apresentam opções de 

itinerário, que diferem em apenas 2 pontos e logo no inicio da linha, informação que não 

consta do quadro de horários. 



Quadro 1 – Linhas que passam no ponto 1714

Outro grupo escolhido abrange as seguintes linhas apresentadas no quadro 2 a seguir, 

sendo as mesmas nos dois sentidos:

Quadro 2 – Linhas que passam nos pontos 1

A metodologia definida pelo Transit Capacity and Quality of Service e Manual 2

(2003) considera o headway definido para cada faixa horária, como esse valor não está 

definido previamente foi utilizado o headway médio obtido em cada faixa horária

altera a avaliação final. O edital de concorrência do atual sistema em operação defin

faixas horárias conforme mostrado no quadro abaixo.

Quadro 3 – Faixas horárias pré-definidas

6h00 às 8h00
8h00 às 12h00

12h00 às 16h00

16h00 às 19h00

19h00 às 22h00

 

A metodologia define a seguinte formula para cálculo do coeficiente de variação 

headways 

 

Onde, 

Cvw = coeficiente de variação dos headways

Os desvios dos headways são calculados subtraindo o headway ofertado do headway 

médio. 

Os resultados são classificados por nível de serviço de A (ótimo) até F(

caracterizações estão apresentadas na tabela abaixo.

Linhas que passam no ponto 1714- sentido bairro centro 

Outro grupo escolhido abrange as seguintes linhas apresentadas no quadro 2 a seguir, 

sendo as mesmas nos dois sentidos: 

Linhas que passam nos pontos 1464 e 1411.  

Transit Capacity and Quality of Service e Manual 2

considera o headway definido para cada faixa horária, como esse valor não está 

definido previamente foi utilizado o headway médio obtido em cada faixa horária

. O edital de concorrência do atual sistema em operação defin

faixas horárias conforme mostrado no quadro abaixo. 

definidas 

6h00 às 8h00 
8h00 às 12h00 

12h00 às 16h00 

16h00 às 19h00 

19h00 às 22h00 

A metodologia define a seguinte formula para cálculo do coeficiente de variação 

 

Cvw = coeficiente de variação dos headways 

Os desvios dos headways são calculados subtraindo o headway ofertado do headway 

esultados são classificados por nível de serviço de A (ótimo) até F(pior), as variações 

estão apresentadas na tabela abaixo.  

 

Outro grupo escolhido abrange as seguintes linhas apresentadas no quadro 2 a seguir, 

 

Transit Capacity and Quality of Service e Manual 2 ⁿd editon 

considera o headway definido para cada faixa horária, como esse valor não está 

definido previamente foi utilizado o headway médio obtido em cada faixa horária, o que não 

. O edital de concorrência do atual sistema em operação define as 

A metodologia define a seguinte formula para cálculo do coeficiente de variação dos 

Os desvios dos headways são calculados subtraindo o headway ofertado do headway 

pior), as variações e 



Tabela 2 – Classificação do nível de serviço

Para tabulação e apresentação dos resultados agrupou

faixas horárias para cada uma das linhas em seis situações; dia útil bairro/centro, dia útil 

centro/bairro, sábado bairro/centro, sábado centro/bairro, domingo bairro/centro e domingo 

centro/bairro; em seguida obteve

apresentam o resultado final. 

Gráfico 1 – Nível de serviço: dia útil bairro/centro

Clara predominância de nível F longo de toda a jornada, apenas no 

encontrado um nível C, que ainda 

bairro/centro no pré-pico da tarde as viagens precisam ser controladas

possui pontos terminais no centro. 

Para o sentido inverso a primeira faixa da manhã não foi pesquisada por ser o moment

que o retorno para os pontos de origem é prioridade, nas demais faixas, conforme 

apresentado no gráfico 2, encontramos a predominância dos níveis F e E, ambos 

representando deficiências graves no resultado da oferta.

Gráfico 2 – Nível de serviço: dia 

Classificação do nível de serviço 

Para tabulação e apresentação dos resultados agrupou-se o nível obtido em cada uma das 

faixas horárias para cada uma das linhas em seis situações; dia útil bairro/centro, dia útil 

centro/bairro, sábado bairro/centro, sábado centro/bairro, domingo bairro/centro e domingo 

centro/bairro; em seguida obteve-se o percentual de cada nível obtido, os gráficos a seguir 

Nível de serviço: dia útil bairro/centro 

Clara predominância de nível F longo de toda a jornada, apenas no pós-pico 

ainda não representa qualidade na oferta. Para as viagens 

da tarde as viagens precisam ser controladas, pois o sistema não 

possui pontos terminais no centro.  

Para o sentido inverso a primeira faixa da manhã não foi pesquisada por ser o moment

que o retorno para os pontos de origem é prioridade, nas demais faixas, conforme 

apresentado no gráfico 2, encontramos a predominância dos níveis F e E, ambos 

representando deficiências graves no resultado da oferta. 

Nível de serviço: dia útil - centro/bairro 

 

obtido em cada uma das 

faixas horárias para cada uma das linhas em seis situações; dia útil bairro/centro, dia útil 

centro/bairro, sábado bairro/centro, sábado centro/bairro, domingo bairro/centro e domingo 

de cada nível obtido, os gráficos a seguir 

 

 da manhã foi 

Para as viagens 

o sistema não 

Para o sentido inverso a primeira faixa da manhã não foi pesquisada por ser o momento em 

que o retorno para os pontos de origem é prioridade, nas demais faixas, conforme 

apresentado no gráfico 2, encontramos a predominância dos níveis F e E, ambos 



A seguir os resultados obtidos para os sábados, quando é esperada uma maior 

regularidade, visto que os problemas de trânsito diminuem sensivelmente. Inicialmente o 

Gráfico 3 apresenta os resultados

Gráfico 3 – Nível de serviço: sábado 

A melhora esperada para o sábado foi pequena, embora tenhamos tido uma diminuição dos 

níveis F, ele foi substituído pelo nível E, onde 

A seguir os resultados obtidos para os sábados, quando é esperada uma maior 

regularidade, visto que os problemas de trânsito diminuem sensivelmente. Inicialmente o 

os resultados obtidos para o sentido bairro/centro. 

Nível de serviço: sábado – bairro/centro 

A melhora esperada para o sábado foi pequena, embora tenhamos tido uma diminuição dos 

níveis F, ele foi substituído pelo nível E, onde a irregularidade está presente também.

 

A seguir os resultados obtidos para os sábados, quando é esperada uma maior 

regularidade, visto que os problemas de trânsito diminuem sensivelmente. Inicialmente o 

 

A melhora esperada para o sábado foi pequena, embora tenhamos tido uma diminuição dos 

nte também. 



Gráfico 4 – Nível de serviço: sábado 

Para o sentido inverso, mostrado no gráfico acima, d

não foram pesquisados os primeiros horários

um mínimo de faixas com nível satisfatório.

A seguir os resultados para os domingos, onde os problemas de trânsito são praticamente 

inexistentes o que também ocorre com a lotação dos pontos e dos ônibus.

No domingo com uma oferta menor era esperada uma regularidade 

a oferta é menor é mais importante para os usuários que o headway seja mantido o mais 

próximo da média. Não foram encontrados níveis F, mas foram encontrados níveis E, no 

momento da semana onde é menor o movimento de passageiros e raro

trânsito, o inicio da manhã de domingo, os níveis A (ótimo), e o 

na mesma proporção. 

Da literatura usada como referência,

serviço para que o usuário opte pelo tr

dos usuários fazem viagens a lazer, com isso passam a ter o poder de escolha, parte possui 

outro meio de transporte, como carros e motos, mas outra parte irá decidir se vai ou se não 

vai. Embora o uso de veículos individuais nos fins de semana não traga prejuízo para a 

sociedade, ao deixar de usar o transporte coletivo nesse dia ele deixa de contribuir para o 

“caixa” do sistema, diminuindo o número de pessoas que pagam o que implica no aumento 

da tarifa a ser cobrada. Algumas cidades ou regiões metropolitanas cobram uma tarifa 

menor para incentivar o uso do transporte coletivo, por isso também se espera que os 

operadores ofereçam uma qualidade melhor para os usuários e os potenciais usuários. Os 

gráficos 5 e 6 a seguir apresentam os resultados.

Nível de serviço: sábado – centro/bairro 

Para o sentido inverso, mostrado no gráfico acima, da mesma forma que para os dias úteis 

não foram pesquisados os primeiros horários, mas ao contrário do que seria desejado temos 

de faixas com nível satisfatório. 

A seguir os resultados para os domingos, onde os problemas de trânsito são praticamente 

inexistentes o que também ocorre com a lotação dos pontos e dos ônibus. 

No domingo com uma oferta menor era esperada uma regularidade dos headways, quando 

a oferta é menor é mais importante para os usuários que o headway seja mantido o mais 

próximo da média. Não foram encontrados níveis F, mas foram encontrados níveis E, no 

momento da semana onde é menor o movimento de passageiros e raros os problemas de 

trânsito, o inicio da manhã de domingo, os níveis A (ótimo), e o E (ruim) foram encontrados 

referência, obtém-se o grau de importância que a qualidade do 

serviço para que o usuário opte pelo transporte coletivo. Nos finais de semana grande parte 

dos usuários fazem viagens a lazer, com isso passam a ter o poder de escolha, parte possui 

outro meio de transporte, como carros e motos, mas outra parte irá decidir se vai ou se não 

veículos individuais nos fins de semana não traga prejuízo para a 

sociedade, ao deixar de usar o transporte coletivo nesse dia ele deixa de contribuir para o 

“caixa” do sistema, diminuindo o número de pessoas que pagam o que implica no aumento 

ser cobrada. Algumas cidades ou regiões metropolitanas cobram uma tarifa 

menor para incentivar o uso do transporte coletivo, por isso também se espera que os 

operadores ofereçam uma qualidade melhor para os usuários e os potenciais usuários. Os 

e 6 a seguir apresentam os resultados. 

 

a mesma forma que para os dias úteis 

, mas ao contrário do que seria desejado temos 

A seguir os resultados para os domingos, onde os problemas de trânsito são praticamente 

dos headways, quando 

a oferta é menor é mais importante para os usuários que o headway seja mantido o mais 

próximo da média. Não foram encontrados níveis F, mas foram encontrados níveis E, no 

s os problemas de 

ruim) foram encontrados 

se o grau de importância que a qualidade do 

ansporte coletivo. Nos finais de semana grande parte 

dos usuários fazem viagens a lazer, com isso passam a ter o poder de escolha, parte possui 

outro meio de transporte, como carros e motos, mas outra parte irá decidir se vai ou se não 

veículos individuais nos fins de semana não traga prejuízo para a 

sociedade, ao deixar de usar o transporte coletivo nesse dia ele deixa de contribuir para o 

“caixa” do sistema, diminuindo o número de pessoas que pagam o que implica no aumento 

ser cobrada. Algumas cidades ou regiões metropolitanas cobram uma tarifa 

menor para incentivar o uso do transporte coletivo, por isso também se espera que os 

operadores ofereçam uma qualidade melhor para os usuários e os potenciais usuários. Os 



Gráfico 5 – Nível de serviço: domingo 

Completando os resultados no retorno para os bairros aos domingos os passageiros 

também irão encontrar uma grande irregularidade, destacando que 

ônibus se aproximam eles provavelmente irão causar um “buraco” na linha o que é 

desconfortável para os passageiros.

Gráfico 6 – Nível de serviço: domingo 

Nível de serviço: domingo – bairro/centro 

Completando os resultados no retorno para os bairros aos domingos os passageiros 

também irão encontrar uma grande irregularidade, destacando que à medida que do

ônibus se aproximam eles provavelmente irão causar um “buraco” na linha o que é 

desconfortável para os passageiros. 

Nível de serviço: domingo – centro/bairro 

 

Completando os resultados no retorno para os bairros aos domingos os passageiros 

medida que dois 

ônibus se aproximam eles provavelmente irão causar um “buraco” na linha o que é 

 



Quanto ao aspecto institucional do sistema da RMTC ele foi licitado em 2007, com o edital 

apresentando a seguinte clausula que determina que a regularidade dos horários deva ser 

observada ao longo do trajeto. 

Anexo I.9 – Diretrizes para a implantação das Centrais de Controle Operacional – CCO: 

Para os usuários: melhoria da qualidade dos serviços, em razão da regularidade da 
operação e da pontualidade no cumprimento dos quadros de horários fixados nas Ordens de 
Serviço de Operação, principalmente, por permitir uma regularidade em pontos 
intermediários do percurso, somente alcançável com um sistema de controle de posição e 
interface de informações com o veículo. 
Ou seja, além de atender de forma insatisfatória os passageiros as empresas operadoras 
deixam de cumprir as exigências contratuais. 
 
CONCLUSÕES – Ao longo do trabalho foram utilizadas informações que são 

disponibilizadas, ao publico em geral, pelo Consorcio RMTC, que é responsável pela 

operação do transporte coletivo da RM de Goiânia, pesquisas de demanda foram feitas pelo 

autor com observações na rua, ou seja, ferramentas e informações que estão disponíveis 

para os operadores. 

E na disputa entre as reclamações dos usuários e as desculpas dos operadores pode-se 

concluir que os primeiros tem razão. Apenas 13% das faixas horárias/linhas pesquisadas 

apresentaram níveis de serviço A e B, satisfatórios. O sistema apresenta os mesmo 

problemas que, em geral, encontramos nas cidades brasileiras, ônibus em bunching, 

“buracos” nas linhas, oferta excessiva quando não é necessária e faltante depois, esperas 

desnecessárias, enfim tudo do mesmo. O investimento feito em uma tecnologia de ponta, 

aparentemente não foi estendido à formação dos operadores da Rede Metropolitana do 

Transporte Coletivo da RM de Goiânia. 
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