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RESENHA 
 
Os eixos possuem papel estruturante nos sistemas de transporte, uma vez que concentram 
grandes volumes de demanda e articulam ligações entre as diversas linhas. No transporte 
intermunicipal os eixos exercem papel de destaque, pois, em geral, a quantidade de 
ligações e as alternativas de caminhos são proporcionalmente menores que no transporte 
urbano. Este trabalho tem como objetivo estruturar etapas para a identificação de eixos de 
transporte em sistemas intermunicipais. A metodologia foi aplicada a um estudo de caso 
realizado no estado de Goiás, onde foram identificados sete eixos principais de transporte, 
subsidiando o planejamento das demais ligações na rede intermunicipal. Como resultado, a 
estruturação de eixos de transporte possibilitou a racionalização dos serviços prestados, 
com impactos positivos na qualidade e eficiência. 
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INTRODUÇÃO 
 
A partir da década de 1970, com o crescimento da população urbana houve um aumento no 
fluxo de pessoas entre as cidades. Esse cenário conferiu maior complexidade aos sistemas 
de transporte e trouxe à discussão temas como segurança, questões ambientais, eficiência 
produtiva, atendimento aos usuários, entre outros, evidenciando a necessidade de rever o 
modelo de planejamento adotado. As mudanças puderam ser observadas principalmente no 
transporte urbano, de responsabilidade das prefeituras, com o início de processos de 
delegação de exploração deste serviço. Por outro lado não se pode dizer o mesmo a nível 
estadual visto que apesar da criação das agências reguladoras, até então, poucos estados 
realizaram processo de delegação do transporte intermunicipal. 
 
Apesar do conhecimento e práticas acumulados com as experiências de planejamento de 
redes de transporte urbano, eles não puderam ser completamente repassados ao transporte 
intermunicipal devido às especificidades de cada um. Tais especificidades foram mais bem 
evidenciadas na medida em que os sistemas passaram a sofrer processos de investigação e 
análise com a finalidade de subsidiar estudos para os processos de licitação dos serviços de 
transporte. Como resultado, os sistemas de transporte intermunicipal passaram a ser objeto 
de planejamento e algumas práticas utilizadas no transporte urbano precisaram ser 
adaptadas a uma dinâmica distinta, como por exemplo, em relação à estruturação de eixos 
de transporte. 
 
Para subsidiar o planejamento de redes intermunicipais, este estudo parte da hipótese de 
que a identificação dos eixos pode auxiliar no planejamento de transporte, refletindo 
diretamente na qualidade e eficiência dos serviços a serem licitados, bem como na melhoria 



dos serviços existentes. Visto isso, este trabalho tem por objetivo estruturar etapas do 
planejamento de redes que permitam identificar os principais fluxos de usuários que 
resultam em eixos em uma rede de transporte intermunicipal de passageiros. Esta 
estruturação parte do pressuposto de que esta identificação passa pela a construção e 
análise da matriz O/D (origem-destino) dos fluxos de passageiros, a partir da qual é possível 
identificar o volume e as direções dos usuários da rede. 
 
A metodologia estruturada foi aplicada a um estudo de caso, realizado no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros do estado de Goiás, onde foram identificados sete 
eixos principais de transporte. Nesse estado, os deslocamentos e eixos são 
predominantemente radiais, mas é possível perceber alterações sutis nos últimos anos com 
o aparecimento de ligações entre eixos. Destaca-se que a oferta de um sistema de 
transporte público é estabelecida como um arranjo complexo no que diz respeito à 
compreensão da organização e do funcionamento, não existindo uma metodologia finalista 
que conceba todas as situações (EBTU, 1988)(TTC, 1988). Assim, a cada caso, deve-se 
examinar a oferta baseada na presença e característica das linhas; localização dos 
terminais, pontos de parada e estações rodoviárias; forma de exploração dos serviços. 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
 
O planejamento de transportes busca adequar as necessidades de transporte de uma região 
ao seu desenvolvimento, considerando as suas características estruturais. Este processo 
pode ocorrer por meio de implantação de novos sistemas ou da melhoria dos que já 
existem. Assim, o planejamento deve conter informações necessárias para desenvolver 
ordenadamente programas em que o sistema de transportes terá sua operação e seu 
gerenciamento racionalizados ou otimizados. Assim, a estruturação de eixos de transporte 
pode ocorrer tanto na implantação de um novo sistema como na melhoria de um existente, 
como é o caso deste estudo. 
 
Os eixos de transporte representam a ligação entre dois ou mais polos, incluindo não 
apenas a infraestrutura viária, mas também todos os demais elementos do sistema – 
veículos, terminais, operação, gerência, esquema de financiamento, quadro institucional e 
organizativo, recursos humanos, informática, telecomunicações, etc. (SANT’ANNA, 1998). 
Como os sistemas de transporte possuem características relacionadas à sua abrangência 
geográfica, a estruturação deve levar em consideração as características físicas e 
socioeconômicas da região de estudo, as propostas de desenvolvimento futuro, e 
certamente, o tipo de transporte analisado, como por exemplo, o transporte intermunicipal. 
Como citado, nesse tipo de transporte a identificação de eixos estruturantes é incipiente se 
comparado ao transporte municipal. Embora o conceito de eixos e corredores de transporte 
possa ser analogamente utilizado para ambos, as diferenças entre eles devem ser 
ressaltadas. 
 
O transporte intermunicipal possui especificidades operacionais em cada estado, uma vez 
que a regulamentação, fiscalização e controle são de responsabilidade do governo estadual.  
De modo geral, o transporte intermunicipal de passageiros promove ligações entre 
municípios dentro de um mesmo estado, percorrendo distâncias e velocidades maiores que 
o transporte urbano, mas com menor rotatividade de passageiros. Assim, os corredores de 
transporte intermunicipal apresentam características que os distinguem dos corredores 
urbanos: menor quantidade de paradas, ligações mais extensas, menor quantidade de 
pontos de articulação entre linhas, menor ocorrência de embarques e desembarques, etc. 
Outras diferenças podem ser observadas no Quadro 1.  Por sua vez, uma das similaridades 
é que os dois tipos de transportes geralmente partem de regiões mais afastadas – 
periféricas – em direção a capital ou centro.  
 
 



Quadro 1 – Diferenças do sistema de transporte urbano e intermunicipal de passageiros 
Características Transporte Urbano Transporte Intermunicipal 

Definição 
Deslocamento de pessoas e 
produtos realizado no interior das 
cidades 

Transporta pessoas ultrapassando 
os limites dos municípios dentro do 
Estado 

Regulamentação nos 
terminais e nos pontos de 
parada 

Municipal Estadual 

Exploração dos serviços 
Diretamente ou por meio de 
permissão, autorização ou 
concessão 

Permissão, autorização ou 
concessão 

Embarque e desembarque 
É possível embarcar e 
desembarcar nos terminais e nos 
pontos de parada 

É possível embarcar e desembarcar 
nos terminais e nos pontos de 
parada permitidos 

Controle de acesso Contagem mecânica Bilhetes de passagem 

Bagagem Não há transporte de bagagens 
Deve ser acomodada gratuitamente 
no bagageiro ou porta-embrulhos 

Transporte em pé Possível Proibido 

Veículo 
Duas ou mais portas e controle 
de passageiros por meio de 
catraca ou similar 

26 lugares no mínimo, uma porta e 
poltronas reclináveis 

Tarifa 

Definição do valor Órgão gestor municipal DER/Agências Reguladoras  

Venda 
Própria transportadora ou agente 
credenciado 

Própria transportadora ou agente 
credenciado 

Fonte: Menezes (2004) 

 
Objetivando subsidiar a estruturação da rede de transporte intermunicipal do estado de 
Goiás, realizou-se um extenso trabalho de análise dos fluxos de passageiros para identificar 
a concentração e a dispersão da demanda. Em relação à rede intermunicipal de passageiros 
do estado de Goiás, foram consideradas informações relativas à estrutura de linhas, dados 
de movimentação e dados operacionais.  Os dados foram coletados junto à Agência Goiana 
de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR, 2010), Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT, 2010) e por meio de pesquisas de campo.  
 
Por outro lado, os dados que caracterizam a área de estudo, ou seja, o estado de Goiás, 
foram coletados junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), à 
Superintendência de Estatísticas, Pesquisa e Informações Socioeconômicas (SEPIN, 2011), 
ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN, 2011), entre outros. Os dados 
incluíram variáveis demográficas (população, densidade demográfica e taxa de crescimento 
geométrico da população), variáveis econômicas (PIB, PIB per capita, consumo de energia 
elétrica industrial e comercial e a frota veicular) e variáveis socioculturais (IDH, número de 
estabelecimentos de ensino, número de empregos formais, rendimento médio e número de 
estabelecimentos hospitalares). 
 
Ressalta-se que a lista de informações utilizada aqui não é exaustiva, podendo estender-se 
de modo à melhor subsidiar a estruturação de uma rede. Cabe ressaltar que a estruturação 
da rede obedeceu a uma sequência de etapas que abarcaram desde identificação de 
ineficiências e desagregação dos dados de movimentação das linhas da rede atual até a 
identificação dos eixos de transporte e das ligações complementares. A Figura 1 apresenta 
as etapas principais estrutura metodológica utilizada. 
 



 
Figura 1 – Etapas da estruturação dos eixos de transporte 

Fonte: Elaboração dos autores 

 
Conforme afirma Tedesco (2008, p. 155), “não é possível estruturar um processo de 
planejamento condizente, para o sistema de transportes, sem o conhecimento do estado em 
que se encontra este sistema”. Assim, como pode ser observado na Figura 1, a primeira 
etapa consistiu na realização de um diagnóstico da rede existente em 2010, a fim de 
identificar ineficiências para balizar a estruturação da nova rede. O diagnóstico 
compreendeu: (i) o mapeamento da rede em operação no ano de 2010, permitindo visualizar 
espacialmente a estrutura de linhas e a distribuição das empresas pelo território goiano; 
(ii) a análise das características operacionais do sistema a partir de dados secundários; e 
(iii) a análise das informações obtidas na pesquisa de campo. 
 
A partir do mapeamento, das análises e da identificação das ineficiências apresentadas, 
foram definidas diretrizes com o objetivo de conciliar viabilidade e eficiência econômica com 
a oferta de adequado nível de serviço aos usuários.  As diretrizes adotadas foram: 
 

i. Atendimento de todos os municípios do estado; 
ii. Transporte de todos os passageiros sentados; 

Rede intermunicipal em 

2010 

Diagnóstico da rede e 
identificação de 

ineficiências 

Desagregação dos 
dados de movimentação 

Existências de 
municípios não 

atendidos pela rede 

Demanda intermunicipal 
atendida pelo sistema 

interestadual 

Desejos de viagem não 
atendidos 

Estimativa a agregação 
de demanda dos 

municípios não atendidos 

Projeção da demanda 
entre pares de 

municípios 

Agregação da demanda 
atendida pelo sistema 

interestadual 

Agregação dos desejos 
de viagem identificados 
na pesquisa de campo 

Revisão do banco de 
dados e vinculação das 

localidades aos 
municípios 

Construção da matriz 
origem/destino 

Identificação dos eixos 
de transporte 

Concorrência predatória 

Grande número de 
sobreposições 

Linhas que realizam 
apenas uma viagem por 

semana 

Linhas operadas por 
empresas clandestinas 

Transporte de 
passageiros em pé 

Definição de diretrizes 
para a estruturação da 

nova rede 

Criação das linhas 

Revisão da nova rede 



iii. Possibilidade do usuário se deslocar de qualquer município do estado até Goiânia 
com a utilização de até duas linhas (um transbordo); 

iv. A possibilidade do usuário chegar a qualquer ponto do estado com o menor número 
possível de transbordos;  

v. Atendimento de grandes demandas com ligações diretas;  
vi. Oferta mínima de uma viagem diária de ida e uma viagem de volta por cada linha do 

sistema;  
vii. Oferta satisfatória de ligações a fim de eliminar a presença de empresas 

clandestinas e; 
viii. Atendimento da demanda intermunicipal manifesta no sistema interestadual. 

 
Concomitantemente ao diagnóstico, os dados de movimentação da rede, considerando os 
anos de 2005 a 2010 foram desagregados “par-a-par” (localidade por localidade); revisados 
e tiveram as localidades vinculadas aos municípios. Em seguida os dados foram projetados. 
 
Posteriormente, foi construída a matriz origem/destino (O/D), que representa o número de 
passageiros entre uma origem e um destino específicos (DEMARCHI; BERTONCINI, 2004), 
neste caso, com dados de movimentação de passageiros entre todos os municípios do 
estado.  
 
Por exemplo, por meio da matriz O/D, na Figura 2, observa-se que a demanda diária com 
origem no Município A e destino no Município E é igual 239 passageiros, enquanto apenas 
23 passageiros desejam sair do Município H em direção ao Município E. Os nomes dos 
municípios foram substituídos para garantir a confidencialidade dos dados.  
 
Observa-se ainda, que os espaços realçados em cinza escuro representam o desejo de 
viagem de um município para ele mesmo. No caso do transporte intermunicipal, estes 
valores são nulos (zero). 
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Município A  6 4 10 239 - - 1 

Município B 2  - - 7 - - - 

Município C 4 -  - 25 - - - 

Município D 11 - -  21 - - - 

Município E 112 10 26 15  2 26 79 

Município F - - - - 37  - - 

Município G 1 - - - 49 -  - 

Município H 160 - - - 23 - -  

Figura 2 – Exemplo de matriz O/D 
Fonte: Elaboração dos autores 



Ressalta-se que a matriz O/D permite analisar o perfil de carregamento de uma linha para 
dado período, e identificar a direção e a movimentação dos fluxos. Assim, ela é uma 
importante ferramenta para identificação de eixos de maior movimentação, possibilitando o 
direcionamento de ações para atender pontos com maior demanda. 
 
No exemplo apresentado na Figura 2 ressalta-se que há duplas de origem e destino com 
maior quantidade de desejos de viagem – A para E; E para A; H para A – enquanto outros 
pares são menos expressivos – A para H; B para A; C para A; E para F; G para A. Para a 
estruturação de eixos em um sistema de transporte, os pares com maior quantidade de 
desejos devem privilegiar ligações diretas, enquanto pares com menor quantidade de 
desejos podem ser atendidos por meio de ligações indiretas. 
 
Ademais, as matrizes O/D podem ser utilizadas para analisar simultaneamente viagens de 
ida e viagens de volta e seus pares de demanda. Ressalta-se que nas matrizes triangulares 
considera-se que a demanda de ida é equivalente à demanda de volta, ou seja, os 
passageiros se deslocam entre os mesmos pares tanto na viagem de ida quanto na viagem 
de volta. Já nas matrizes quadradas (exemplo na Figura 2), o triângulo acima da diagonal 
cinza corresponde aos deslocamentos de ida, enquanto o triângulo abaixo da diagonal cinza 
corresponde à demanda viagem de volta. Por exemplo, entre os municípios E e F, há dois 
passageiros que desejam se deslocar de E para F – viagem de ida – e 37 passageiros que 
desejam se deslocar de F para E – viagem de volta. 
 
A partir da análise dos fluxos de passageiros entre os municípios de Goiás, identificados 
com a projeção da matriz origem/destino, foram definidos os principais eixos de transporte 
da nova rede – entendidos como segmentos da rede de transporte que ligam áreas ou polos 
geradores de viagens, entre os quais ocorre fluxo de pessoas de volume tal que justifica a 
criação de ligações diretas, com maior frequência no atendimento.  Assim, foram 
identificados sete eixos de transporte: (i) eixo Goiânia – Aragarças; (ii) eixo Goiânia – São 
Miguel do Araguaia; (iii) eixo Goiânia – Porangatu; (iv) eixo Goiânia – Posse; (v) eixo 
Goiânia – Catalão; (vi) eixo Goiânia – Itumbiara e; (vii) eixo Goiânia – Santa Rita do 
Araguaia. 
 

 
Figura 3 – Eixos identificados no Estado de Goiás 

Fonte: Elaboração dos autores 

 



Cada eixo de transporte estruturado na rede é formado por linhas do eixo principal e linhas 
complementares. Nas primeiras, as ligações são realizadas majoritariamente dentro do eixo 
principal, o que as aproxima da definição de linhas troncais. As últimas com função 
semelhante a das linhas alimentadoras, permitem o fluxo de passageiros entre pares de 
menor movimentação ou o deslocamento de passageiros aos terminais de maior fluxo –
onde estão disponíveis diversas alternativas de linhas – tendo assim a função principal de 
captação. 
 
Na Figura 4, no eixo Goiânia – Aragarças pode-se ver um exemplo de linha do eixo principal 
que passa pelos municípios São Luis de Montes Belos, Iporá, Piranhas e Bom Jardim de 
Goiás. Por sua vez, a linha complementar liga Doverlândia, Caiapônia e Palestina de Goiás 
à Iporá, município pertencente a um eixo principal, onde os passageiros têm maiores opções 
de deslocamento. 
 

 
Figura 4 – Eixos Goiânia – Aragarças 

Fonte: Elaboração dos autores 

 
Como resultado, do total das linhas criadas, cerca de 40% faz o itinerário direto, concebidas 
para atender fluxos mais intensos e possibilitar a redução do tempo de viagem por não 
realizarem paradas entre origem e destino final. Vale ressaltar, também, que 30% das linhas 
estão ligadas à Goiânia, possibilitando que passageiros de 127 municípios cheguem à 
capital do estado com a utilização de apenas uma linha. Os demais municípios, que 
apresentam menor fluxo para Goiânia, estão indiretamente ligados à capital, sendo então 
necessária a realização de uma transferência. Ainda sobre a criação das linhas, 6% destas 
concentram cerca de 30% da demanda do Estado de Goiás.  
 
CONCLUSÕES 
 
O transporte intermunicipal permite o deslocamento de pessoas entre municípios de um 
mesmo estado. Esse serviço é essencial para o atendimento dos desejos de deslocamento 
da população, que muitas vezes precisa deslocar-se de seu local e moradia para outro 
município em busca de serviços que ela nem sempre encontra na cidade onde mora. Os 
motivos de viagem são bastante variados, tais como: acesso à educação, atendimento de 
saúde, compras, lazer, visitas a parentes ou mesmo deslocamento para trabalho. 
 
Apesar da importância do transporte intermunicipal de passageiros para o deslocamento das 
pessoas entre municípios, constatou-se que há escassez de trabalhos que contribuam para 



o planejamento de redes deste sistema. Sendo assim, pode ser observado que, apesar das 
diferenças entre os sistemas de transporte de passageiros, alguns dos aspectos do 
transporte urbano, de menor distância, podem ser aplicado de forma análoga ao contexto do 
transporte intermunicipal. 
 
Nesse sentido, os eixos de transporte, estruturantes da rede, refletem a dinâmica de fluxos 
dentro de um estado e sua identificação permite o direcionamento do planejamento da 
oferta, uma vez que os eixos devem oferecer maior quantidade de linhas e de viagens. 
Contudo a rede permite que todos os municípios sejam interligados, assim a identificação 
dos eixos reforça as ligações da rede que possuem maior quantidade de desejos de 
viagens, permitindo melhorar o nível de serviço oferecido aos usuários. 
 
No estudo de caso apresentado, o sistema de transporte intermunicipal do Estado de Goiás, 
foram identificados sete eixos estruturantes da rede de transporte de passageiros. Estes 
eixos, por um lado, refletem os fluxos de deslocamento da população e por outro são 
resultantes da oferta de infraestrutura (rodovias) e da própria oferta de transportes, que 
orienta os fluxos em direção à capital do Estado. No caso do Estado de Goiás, os 
deslocamentos e eixos são nitidamente radiais, mas já é possível perceber alterações sutis 
nos últimos anos com o aparecimento de ligações entre eixos. 
 
A identificação dos eixos permite melhor organização e otimização da rede nos processos 
de planejamento dos sistemas de transporte intermunicipal, subsidiando, ainda, o 
planejamento do transporte interestadual. Deste modo, o estudo nos diversos campos do 
transporte poderá promover ações para a minimização dos custos operacionais de serviço, 
de capital e do tempo de percurso, a utilização dos equipamentos e veículos, bem como 
redução nas tarifas e melhorias na mobilidade e acessibilidade dos usuários. Contudo, este 
trabalho sugere que o planejamento do sistema de transporte público pode ser subsidiado 
pela identificação dos eixos feita com base na análise dos fluxos da demanda. Auxiliando a 
organização dos sistemas intermunicipais para um possível processo licitatório. 
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