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Sobre o Relatório Inicial 
Este Produto 1 - Relatório Inicial atende ao requisito disposto na Proposta Técnica 
referente aos serviços de consultoria para a Elaboração de Projeto Básico para a 
Reestruturação Urbana de Áreas no Entorno da Estação de Queimados no 
Ramal de Japeri, do sistema ferroviário metropolitano do Rio de Janeiro. 

 

Fazem parte deste produto os seguintes documentos: 

● Plano de Trabalho; 
● Plano de Comunicação e Participação Social; 
● Registro da Reunião Técnica. 

 

Os três documentos acima referenciados são parte integrante deste Relatório Inicial 
conforme previsão constante na Proposta Técnica para esta Fase 1 - Preliminar do 
contrato. 
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Introdução 
Este Plano de Trabalho atende ao requisito disposto na Proposta Técnica referente 
aos serviços de consultoria para a Elaboração de Projeto Básico para a 
Reestruturação Urbana de Áreas no Entorno da Estação de Queimados no 
Ramal de Japeri, do sistema ferroviário metropolitano do Rio de Janeiro. 

Conforme previsto para esta Fase 1 - Preliminar do contrato, o Consórcio Conectar 
deve apresentar o Plano de Trabalho revisado, discutido e pactuado com a 
fiscalização após realização da Reunião Técnica, cujo registro compõe junto com 
este Plano, e o Plano de Comunicação e Participação Social, o Produto 1 - 
Relatório Inicial. 

Neste documento é apresentado o detalhamento dos diversos serviços a serem 
prestados pelo Consórcio ao longo do contrato, sua distribuição no tempo em fases, 
as reuniões, eventos e produtos contemplados na Proposta Técnica.  

São objetivos deste Plano de Trabalho: 

● Alinhar os conceitos que fundamentam os serviços técnicos de consultoria; 
● Delimitar a área de abrangência do projeto; 
● Firmar o encadeamento temporal das Fases que compõem o contrato; 
● Estabelecer os objetivos de cada Fase e a metodologia de trabalho; 
● Pactuar o conteúdo dos produtos a serem desenvolvidos; 
● Estimar prazos para entregas de produtos e realização de reuniões e 

eventos. 
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1. Alinhando conceitos 

1.1. Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável - DOTS 

Cidades e regiões metropolitanas em todo o mundo têm enfrentado como um de 
seus principais desafios a promoção de padrões de mobilidade urbana mais 
inclusivos e sustentáveis. A adoção de medidas que promovam um planejamento 
urbano mais integrado e um desenvolvimento territorial mais compacto é essencial 
para estimular o uso de modos de transporte sustentáveis (ativos e coletivos), 
promover o equilíbrio na distribuição de oportunidades, a inclusão social e a redução 
das emissões de gases nocivos ao meio ambiente (ITDP, 2017). 

O Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS) é um conceito que 
se adequa a estes objetivos. Este promove um desenvolvimento urbano compacto, 
com mistura de usos do solo (residencial, comercial, serviços, lazer e outros) e 
densidade orientada pela oferta de estações e rotas de transporte público, 
principalmente de sistemas estruturantes. Quando aplicado, este conceito torna o 
acesso às atividades mais conveniente e inclusivo, com um ambiente adequado 
para modos ativos e para o uso do transporte público, devido à proximidade e 
variedade de atividades existentes no território. Segundo Suzuki, Cervero e Iuchi 
(2013): 

“A integração satisfatória do transporte coletivo com o uso e ocupação 
do solo cria formas urbanas e espaços que reduzem a necessidade 
de viagens por meio de automóveis particulares. Áreas com bom 
acesso ao transporte coletivo e espaços urbanos desenhados de 
forma satisfatória para caminhadas e o uso de bicicletas se tornam 
lugares muito atrativos para que as pessoas possam residir, trabalhar, 
estudar, se divertir e interagir. Estes ambientes aumentam a 
competitividade econômica das cidades, reduzem a poluição e a 
emissão de gases de efeito estufa, além de promoverem uma forma 
de desenvolvimento mais inclusiva. Estes objetivos são centrais para 
o DOTS, uma forma urbana cada vez mais importante para o futuro da 
sustentabilidade das cidades”. 

Goodwill e Hendricks (2002) ressaltam que o conceito de DOTS está associado ao 
processo de desenvolvimento localizado próximo a estações e rotas de transporte 
público, mesclando usos complementares (residencial, comercial, serviços, lazer e 
outros) com um ambiente amigável ao transporte não motorizado (caminhada e 
bicicleta). 
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Para avaliação de iniciativas e o reconhecimento de melhores práticas associadas 
ao conceito de DOTS, o comitê técnico conveniado ao Instituto de Políticas de 
Transporte e Desenvolvimento (ITDP), formado por especialistas internacionalmente 
reconhecidos, criou o Padrão de Qualidade DOTS 3.0 (ITDP, 2017), com base na 
sua aplicação em diferentes cidades no mundo e na experiência de organizações 
ligadas à questão da mobilidade sustentável. Esta ferramenta define oito princípios 
de avaliação que sintetizam o conceito, conforme Quadro 1 a seguir. 

 
Quadro 1. Princípios de DOTS conforme proposto pelo Padrão de Qualidade. 

Princípios  Descrição 

CAMINHAR 

Caminhar é o modo de deslocamento mais natural, econômico, saudável e limpo para 
trajetos curtos, além de ser um componente necessário para a grande maioria das viagens 
por transporte coletivo. Caminhar é ou pode ser a forma mais gratificante e produtiva de 
se deslocar pela cidade, desde que as vias e ruas estejam ocupadas por outras pessoas e 
os recursos desejados (serviços e comércio, por exemplo) estejam convenientemente 
localizados. Caminhar também exige certo esforço físico é uma atividade altamente 
sensível às condições ambientais. 

PEDALAR 

A bicicleta é uma opção de transporte sem emissões, saudável e econômica. Combina a 
conveniência da viagem porta-a-porta, a mesma flexibilidade de rota e horário dos trajetos 
a pé e, finalmente, o alcance e a velocidade de muitos serviços locais de transporte 
coletivo. As bicicletas e outros meios de transporte à propulsão humana, animam as ruas 
e aumentam a utilização do transporte coletivo. 

CONECTAR 

As rotas curtas e diretas de pedestres e ciclistas exigem uma rede altamente conectada 
de ruas e vias em torno de quadras pequenas e permeáveis. Isto é particularmente 
importante para os trajetos a pé e para um melhor acesso às estações de transporte 
público, o qual poderia ser desencorajado por excessivos desvios. Uma rede densa de 
ruas e vias, que ofereçam múltiplas possibilidades de trajetos a diferentes destinos, pode 
tornar as viagens a pé ou de bicicleta mais interessantes e gratificantes. A maior 
frequência de esquinas e as vias públicas mais estreitas, com fluxo veicular mais lento e 
uma maior presença de pedestres encorajam as atividades nas próprias vias e o comércio 
local. Um tecido urbano mais permeável aos pedestres e ciclistas do que aos carros 
também prioriza os modos ativos e o transporte público. 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

O transporte público conecta e integra partes distantes da cidade para os pedestres. O 
acesso e a proximidade a um serviço de transporte de alta capacidade, como estações de 
sistema de transporte de alta capacidade (incluindo ferroviários, metroviários, hidroviários 
ou rodoviários), é um pré-requisito para o reconhecimento de um sistema pelo Padrão de 
Qualidade DOTS. O transporte de alta capacidade permite uma mobilidade urbana 
eficiente e equitativa e apoia os padrões densos e compactos de desenvolvimento urbano. 
O transporte público é oferecido sob várias formas para apoiar toda a gama de 
necessidades de transporte urbano, incluindo veículos de baixa e alta capacidade, táxis e 
riquixás, ônibus articulados e trens. 

(continua na próxima página) 
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Princípios  Descrição 

MISTURAR 

Quando há uma combinação equilibrada de usos e atividades complementares no interior 
de uma área (por exemplo, um mix de residências, locais de trabalho e comércio local), 
muitas viagens diárias podem permanecer curtas e serem feitas a pé. Usos diversos em 
horários de pico diferentes mantém as ruas animadas e seguras por mais tempo, 
estimulando a atividade de pedestres e ciclistas e promovendo um ambiente humano 
vibrante onde as pessoas querem viver. Também há maior probabilidade de haver um 
equilíbrio entre as viagens de ida e volta entre casa e trabalho, resultando em operações 
mais eficientes do sistema de transporte público. A mistura de diferentes preços de 
moradia permite aos trabalhadores morarem perto do trabalho e impede que populações 
de baixa renda, que correspondem ao maior contingente de usuários do transporte público 
de menor custo, sejam deslocadas para áreas periféricas e sejam, potencialmente, 
encorajadas a depender mais dos veículos individuais motorizados. Assim, os dois 
objetivos de performance deste princípio são o fornecimento de uma mistura equilibrada 
de usos do solo e uma mistura equilibrada de faixas de renda entre os moradores. 

ADENSAR 

Para absorver o crescimento urbano em formas compactas e densas, as áreas urbanas 
têm que crescer verticalmente (adensamento), em vez de horizontalmente (dispersão). 
Por outro lado, as altas densidades urbanas orientadas ao transporte geram demanda 
para serviços de transporte de média e alta capacidade, frequência e conectividade e, 
como parte de um ciclo virtuoso, ajudam a gerar recursos para investimentos em 
melhorias e expansão do sistema. A densidade compatibilizada com a capacidade do 
sistema de transporte resulta em ruas cheias de gente, o que torna as áreas no entorno 
das estações lugares animados, ativos, vibrantes e seguros. A densidade promove a 
demanda por uma variada gama de serviços e amenidades e leva o comércio local a 
florescer. É, no entanto, importante atentar aos limites ao adensamento, tais como 
requisitos de acesso à luz natural e circulação do ar, acesso a parques e espaços abertos, 
preservação de ecossistemas naturais e proteção de recursos históricos e culturais. 

COMPACTAR 

O princípio organizacional básico do adensamento urbano é o desenvolvimento compacto. 
Em uma cidade compacta, as várias atividades e usos são localizados convenientemente 
juntos, minimizando o tempo e a energia necessários para alcançá-los e maximizando o 
potencial de interação. Com distâncias menores, as cidades compactas funcionam com 
uma infraestrutura menos extensa e custosa e preservam as terras rurais da ocupação 
urbana—idealmente devem se manter agricultáveis ou de preservação ambiental—ao 
priorizar o adensamento e reaproveitamento do solo já consolidado. Padrões elevados de 
planejamento e de desenho urbano são requisitos para a cidade compacta. 

MUDAR 

Quando as cidades são moldadas segundo os sete princípios acima, o transporte 
individual motorizado se torna em grande parte desnecessário à vida cotidiana. As viagens 
a pé, de bicicleta e pelo transporte de alta capacidade ficam mais fáceis e convenientes e 
podem ser complementadas por uma variedade de modos de transporte público e veículos 
alugados, ocupando assim menos espaço e gerando menos externalidades negativas à 
sociedade como um todo. Grande parte do recurso escasso e valioso que é o espaço 
urbano pode ser retomado das vias e estacionamentos que já não serão mais necessários 
e ser realocado a usos mais produtivos social e economicamente. 

Fonte: ITDP, 2017. 

A aplicação conjunta destes princípios e objetivos no planejamento das cidades 
permite que os benefícios do desenvolvimento compacto apoiado pelo transporte 
público sejam ampliados. Os benefícios do DOTS podem ser observados nas três 
dimensões que compõem a noção de desenvolvimento sustentável: ambiental, 
social e econômica. 
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Figura 1. Benefícios associados à promoção do DOTS. 

Fonte: ITDP Brasil, 2017. 

Estes princípios serão utilizados como referência para o desenvolvimento do 
Projeto de Reestruturação Urbana para o entorno da Estação de Queimados. 
De forma complementar, serão enfatizados no processo os três valores (“The 3V 
Approach” – Node, Place and Market Potential) promovidos pelo Banco Mundial no 
planejamento das cidades visando a promoção do DOTS (SALAT e OLLIVIER, 
2017).  

Na discussão sobre DOTS, também se consideram modelos de financiamento que 
incluem a captura de mais valia resultante da requalificação urbana, ampliando e 
potencializando o acesso a recursos para investimento no espaço público. Para que 
o planejamento financeiro seja sustentável, é importante levar em consideração 
instrumentos de gestão urbana previstos no Estatuto da Cidade, como as Outorgas 
Onerosas e as Operações Urbanas Consorciadas ao longo de eixos estruturantes 
de transporte de alta capacidade, com aproveitamento do potencial construtivo de 
áreas adensadas.  
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2. Delimitação da Área de Abrangência do Projeto 
A Área de Abrangência do Projeto, demarcada neste capítulo, atende às 
disposições do Termo de Referência, que definem as áreas de estudo e 
intervenção. O critério está fundamentado no estabelecimento de percursos de 
caminhada de até 5 minutos, ou 425 metros a partir da estação ferroviária de 
Queimados, onde os princípios DOTS citados no capítulo anterior deverão ser 
aplicados, num território definido como Entorno Imediato (Figura 2). Os estudos, 
levantamentos e propostas deverão incorporar as áreas compreendidas entre o raio 
de 425 metros e 850 metros, ou 10 minutos a pé a partir da estação, denominado 
Entorno Próximo, limitando-se no caso dos projetos urbanos, aos principais eixos de 
acesso à área central de Queimados. Os estudos deverão ainda incorporar 
empreendimentos estratégicos localizados além do entorno da estação, como o 
Distrito Industrial, o Porto Seco e os empreendimentos habitacionais Minha Casa 
Minha Vida, por sua importância em relação à estruturação da mobilidade municipal.  

Dados complementares serão fornecidos pela SETRANS-RJ, CMIG-RJ e pela 
Prefeitura Municipal de Queimados, relativos ao Plano de Mobilidade e aos 
empreendimentos fora do raio de 850 metros, para incorporação no Plano de 
Reestruturação Urbana. 
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Figura 2. Área de abrangência do Projeto de Reestruturação Urbana para o Entorno da Estação de 
Queimados. 

Fonte: Consórcio Conectar. 
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3. Detalhamento das Fases do Projeto 

Para o desenvolvimento do Projeto Básico para Reestruturação Urbana de 
Áreas no Entorno da Estação de Queimados, os serviços previstos no Termo de 
Referência foram organizados em sete fases, de forma a agregar os produtos 
desejados, de acordo com os objetivos do trabalho, e alinhado com toda a 
metodologia descrita, conforme o que segue. 

Neste capítulo serão descritos além dos Objetivos e Metodologia para a execução 
de cada Fase, as Atividades / Tarefas inerentes a cada etapa, bem como os 
Produtos a serem entregues ao final de cada Fase, e seus conteúdos. 

Os prazos de execução de cada atividade estão ilustrados no Cronograma 
constante no Capítulo 4 deste Plano de Trabalho. 

 

3.1 - Fase 1 - Preliminar 
 

Objetivo 

O objetivo da fase preliminar é confirmar o Plano de Trabalho, bem como 
estabelecer as bases de trabalho entre Cliente e Consultor. Além da validação do 
Plano de Trabalho, tem-se como objetivo alinhar conceitos sobre Desenvolvimento 
Orientado ao Transporte Sustentável - DOTS segundo premissas do Banco Mundial 
e de outros órgãos internacionais, bem como alinhar objetivos do projeto de 
Reestruturação do entorno da estação de trem de Queimados, expectativas e visão 
de longo prazo dos principais atores envolvidos, incluindo entes públicos, privados e 
representantes da sociedade civil. 

Metodologia 

Reuniões de trabalho. 

Atividades 

o 101 - Realização de Reunião de Partida dos trabalhos entre Cliente e 
Consultor para: 

▪ Apresentação do Plano de Trabalho e da equipe contratada; 
▪ Apresentação da metodologia e eventos propostos para o Programa de 

Participação Social; 
▪ Identificação dos atores sociais para mobilização. 
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o 102 - Realização de Reunião Técnica para alinhamento de conceitos 
sobre o DOTS, objetivos do projeto, expectativas e visão de longo prazo dos 
principais atores envolvidos: entes públicos, privados e sociedade civil.  

o 103 - Início ao Processo de Desenvolvimento do Programa de 
Participação Popular para a reestruturação do entorno da estação de 
Queimados: 

▪ Reunião inicial com principais atores envolvidos no projeto para definir 
processo de mapeamento e convite de representantes para o Conselho 
Consultivo do Programa de Participação Social; 

▪ Mapeamento preliminar de alternativas para definição do Conselho 
Consultivo; 

▪ Identificação de alternativas para definição da estrutura de governança do 
Conselho Consultivo e do Programa; 

▪ Definição e desenvolvimento de estratégias, táticas e ferramentas para 
participação (online e off-line) ao longo de todo processo. 

o 104 - Elaboração do Relatório Inicial 

Produtos 

o P1 - Relatório Inicial / Plano de Trabalho revisado, contemplando o plano 
pactuado, a metodologia de participação, os atores sociais identificados e o 
registro da reunião técnica realizada. 

 

3.2 - Fase 2 - Diagnóstico 
 

Objetivo 

A Fase 2 tem por objetivo o levantamento de dados primários e secundários, sua 
análise e elaboração de diagnóstico da área de intervenção e entorno, para subsídio 
às fases posteriores.  
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Metodologia 

Serão levantados o uso e ocupação do solo na área de intervenção – incluindo área 
da estação, Entorno Imediato, Entorno Próximo e Área de Influência da estação, 
além de dados socioeconômicos, do patrimônio histórico e de infraestrutura e 
mobilidade urbana. Também nessa fase será realizado o levantamento topográfico, 
dividido em duas Áreas, 1 e 2, com raios de 425 metros e 850 metros a partir da 
estação ferroviária de Queimados, conforme mapa abaixo: 

 

 

Figura 3. Mapa detalhado da área do levantamento de dados no diagnóstico do projeto. 

Fonte: Consórcio Conectar. 
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O critério citado no Capítulo 2 deste Plano de Trabalho, que considera os percursos 
a pé desde a estação ferroviária, resulta, devido ao desenho da malha viária, em 
uma poligonal irregular, como indicado. O Entorno Imediato, ou Área 1, será objeto 
de levantamento completo do sistema viário e espaços públicos, enquanto o 
Entorno Próximo, ou Área 2, terá seus principais eixos de acesso à região central de 
Queimados levantados para elaboração de projetos. 

A análise dos dados levantados será realizada através de leitura físico-territorial, 
com a consolidação da base cartográfica, a produção de mapas temáticos e mapas 
sínteses, inclusive com identificação de espaços ocupados, subutilizados ou vazios, 
que possam ser destinados à construção de novas moradias, com foco em políticas 
de adensamento e incentivo ao uso e ocupação misto do solo (moradia, comércio e 
serviços). O resultado desta fase servirá de subsídio para análise dos principais 
desafios e oportunidades da região na oficina participativa, que ocorrerá na fase 
seguinte. 

Atividades 

o 201 - Levantamento de Dados Físico-Territoriais na área de intervenção 
incluindo: 

▪ Levantamento de uso e ocupação do solo nas áreas de intervenções 
▪ Levantamento dos equipamentos públicos; 
▪ Levantamento das condições de acessibilidade à estação pelos diversos 

modais (a pé, bicicleta, ônibus municipal e carro), com identificação de 
áreas de potencial para transbordo; 

▪ Levantamento das condições de acessibilidade dentro da estação; 
▪ Levantamento de áreas degradadas ou de sub-habitação no perímetro de 

estudo; 
▪ Levantamento do patrimônio histórico, cultural e paisagístico do entorno 

imediato; 
▪ Levantamento da infraestrutura urbana atual, com dimensionamento 

indicativo da capacidade de suporte urbano futuro; 
▪ Levantamento de intervenções e projetos planejados pela Prefeitura 

Municipal de Queimados e pela Supervia. 
 

o 202 - Levantamento da Legislação Urbanística incidente sobre a área de 
intervenção; 

o 203 - Levantamento de Dados Habitacionais / Mercado Imobiliário 

▪ Levantamento dos lançamentos imobiliários nos últimos 5 anos (tipologia, 
localização e preço); 

▪ Perfil da demanda do município para usos residenciais e não residenciais 
(tipologia e renda). 
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o 204 - Levantamento de Dados Socioeconômicos 

▪ Análise da evolução do PIB e da população em relação aos municípios 
lindeiros; 

▪ Projeção de emprego e renda, geração de empregos indiretos e 
crescimento populacional decorrentes da presença dos polos industriais;  

▪ Projeção da demanda por comércio, serviços e habitação; 
▪ Análise da capacidade de investimento do orçamento municipal. 

o 205 - Diagnóstico do sistema de transporte público 

▪ Capacidade viária e do transporte público, incluindo:  
● Tipologia do sistema viário existente no município;  
● Quantidade e qualidade de pontos de embarque de transporte 

público; 
● Diversidade e frequência do transporte público por ônibus; 
● Percentual das vias com priorização ao transporte público; 
● Condições de operação das linhas de ônibus intermunicipais. 

▪ Divisão modal das Zonas de Tráfego, com base em dados existentes do 
PDTU-RMRJ. 

 
o 206 - Realização de Levantamento Topográfico 

o 207 - Elaboração do Diagnóstico Físico-Territorial 

▪ Consolidação da base cartográfica; 
▪ Mapeamento dos dados levantados; 
▪ Elaboração de mapas temáticos e mapas síntese. 

o 208 - Analise de Todos os Dados Levantados contextualizados no 
território 

o 209 - Elaboração do Relatório de Diagnóstico 
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Nota: ao longo da Fase 2 outros dados poderão ser levantados conforme a 
necessidade, a critério do Consórcio.  

Conforme apontado no item 8.8 do Termo de Referência, a proposição de soluções 
de integração física, operacional, institucional, tarifária e de desenho urbano, entre 
os programas, políticas e ações da Prefeitura Municipal de Queimados, da 
concessionária de trens e das operadoras de transporte público por ônibus e 
vans/kombi, é complementar e não prioritário para o Projeto Básico. Para tanto, 
deverão estar previstas soluções de alto nível sem um aprofundamento técnico 
detalhado.  

Vale também ressaltar que a Prefeitura de Queimados está contratando seu próprio 
Plano de Mobilidade e o diagnóstico e as propostas que serão feitas neste projeto 
estarão, na medida do possível, em consonância ao proposto neste plano. 

Produtos 

o P2 - Relatório de Diagnóstico, com a caracterização das áreas de Entorno 
Imediato, Entorno Próximo e Área de Influência, a análise dos dados, a 
árvore de problemas e a respectiva árvore de objetivos do projeto; 

o P3 - Relatório do Levantamento Topográfico, considerando o Entorno 
Imediato e Entorno Próximo, de acordo com indicação do Termo de 
Referência. 

 

3.3 - Fase 3 - Projeto Conceitual 
 

Objetivo 

Elaboração do projeto conceitual por meio de uma oficina de DOTS. Tem por 
objetivo a definição do conceito da intervenção através da participação social. 

Metodologia 

Uma das principais atividades previstas para o processo de participação social é a 
realização de uma oficina para a elaboração do “projeto conceitual” para 
reestruturação urbana do entorno da Estação de Queimados (SuperVia). Esta 
oficina contará com a participação dos membros do Conselho Consultivo de 
Participação Social e envolverá a realização de palestras sobre o escopo do projeto, 
a definição do conceito de Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável 
(DOTS), a identificação de oportunidades e ameaças relativas ao tema e a 
elaboração de propostas para inspirar o detalhamento posterior do Projeto Básico 
de Engenharia. 
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A implementação de projetos urbanos alinhados aos princípios de DOTS visa 
contribuir com o desenvolvimento urbano por meio da articulação de estratégias 
associadas ao transporte sustentável e ao ordenamento territorial, induzindo 
padrões de mobilidade mais sustentáveis nas cidades e regiões metropolitanas. 

Para que estes projetos possam atingir este objetivo, sua concepção deve 
contemplar uma abordagem multisetorial, visando não apenas a promoção da 
mobilidade sustentável, mas também a manutenção da qualidade ambiental no 
território abrangido pelo projeto e a minimização de impactos sociais que possam 
acentuar a exclusão social e ocasionar problemas de mobilidade associados a este 
processo. Desta forma, a participação de atores sociais diversos é essencial na 
legitimação e aprofundamento de projetos de DOTS. Neste sentido, propõe-se a 
estruturação da oficina com o objetivo de garantir que o projeto contemple os temas 
a seguir: 

● Espaço público e mobilidade: desenho urbano e medidas de gestão para 
promoção de um espaço público seguro, confortável, que priorize os 
transportes ativos em detrimento do transporte individual motorizado e 
estimule a vida comunitária, o desenvolvimento de atividades culturais, 
esportivas e de lazer; 

● Habitação: promoção de habitação na área de abrangência do projeto, com 
ênfase na oferta de habitação de mercado popular e habitação de interesse 
social; 

● Infraestrutura urbana e serviços públicos: oferta de infraestrutura urbana 
(ex. saneamento básico e telecomunicações) e de serviços públicos (ex. 
educação, saúde, segurança pública e assistência social) compatíveis com 
projetos de reestruturação urbana; 

● Dinamização econômica: medidas para dinamização da economia local, 
com ênfase na criação de empregos e na geração de receita própria para o 
município; 

● Transporte público: aprimoramento das condições de acesso dos usuários 
e da integração física com outros modos de transporte sustentável (ativos e 
coletivos) na estação de trem de Queimados (SuperVia). Além disso, ao 
longo das discussões poderão ser abordadas questões específicas sobre a 
reestruturação do sistema de transporte, para maior utilização dos modais de 
maior capacidade; 

● Patrimônio histórico, cultural e ambiental: valorização do patrimônio e da 
identidade local no contexto do projeto, contribuindo para sua legitimidade e 
adesão por parte da comunidade local. 
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A programação da oficina contará com pelo menos dois dias de atividade, sempre 
aos sábados, envolvendo a participação direta da equipe técnica do Consórcio 
Conectar. Os resultados obtidos serão sistematizados por meio de um relatório com 
conteúdo narrativo, contendo ilustrações, mapas e foto-simulações das propostas 
formuladas pelos participantes. A metodologia detalhada da oficina é apresentada 
no Anexo 1 do Plano de Comunicação e Participação Social do projeto. 

Abaixo, a programação resumida da atividade: 

Quadro 2. Programação resumida da oficina. 

1º dia 

Período Horário Atividade 

Bloco 1 
(manhã) 

9h00 - 9h30 Café de Recepção dos Participantes 

9h30 - 10h00 Abertura da Oficina 

10h00 - 11h00 
Apresentação do Projeto e Objetivos da Oficina 

(palestrante a confirmar) 

11h00 - 12h00 
Palestra sobre o conceito de Desenvolvimento Orientado ao 

Transporte Sustentável (DOTS) 
(palestrante a confirmar) 

 12h00 - 13h00 Almoço 

Bloco 2 
(tarde) 

13h00 - 14h30 
Apresentação do Diagnóstico da Área de Abrangência do Projeto 

(palestrante a confirmar) 

14h30 - 16h00 Visita de campo 

16h00 - 17h50 
Revisão do levantamento preliminar e consolidação das 

“oportunidades” e “ameaças” em grupos de trabalho 

17h50 - 18h00 Encerramento 

(Continuação na próxima página) 
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2º dia 

Períodos Horário Atividade 

Bloco 3 
(manhã) 

9h00 - 9h10 Abertura da Oficina  

9h10 - 11h30 Priorização de “oportunidades” e “ameaças" em grupos de trabalho 

11h30 - 12h30 Compatibilização de “oportunidades” e “ameaças” em plenária 

 12h30 - 13h30 Almoço 

Bloco 4 
(tarde) 

13h30 - 15h30 
Desenvolvimento das propostas para potencialização das 

“oportunidades” e minimização das “ameaças” em grupos de 
trabalho 

15h30 - 17h45 
Apresentação das propostas por tema pelos grupos de trabalho em 

plenária 

17h45 - 18h00 Encerramento 

Fonte: ITDP Brasil. 

 
Atividades 

o 301 - Preparação de Materiais para a Oficina de DOTS 

o 302 - Realização da Oficina de DOTS em Queimados com metodologia 
desenvolvida pelo ITDP Brasil (ver Anexo 1 do Plano de Comunicação e 
Participação Social). 

o 303 - Sistematização da Oficina de DOTS 

o 304 - Elaboração do Relatório do Projeto Conceitual 

Produto 

o P4 - Relatório do Projeto Conceitual, com os conceitos e resultados da 
oficina descritos por meio de conteúdo narrativo, desenhos, mapas e foto-
simulações das ideias propostas para o entorno da estação de trem de 
Queimados-RJ. Como anexo ao relatório, será fornecido registro da oficina 
(fotos). 
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3.4 - Fase 4 - Estudo Preliminar e de Viabilidade 
 

Objetivo 

Esta fase tem por objetivo testar a viabilidade econômico-financeira do projeto 
conceitual proposto na oficina participativa, de modo a induzir uma ocupação urbana 
mais compacta, com uso misto (moradia, comércio e serviços), foco na área central 
de Queimados, restringindo a ocupação fora do Centro. 

O objetivo geral é de garantir que o investimento público em obras e requalificação 
do território seja um primeiro passo no desenvolvimento de Queimados, atraindo 
efetivamente o investimento privado para a área. 

Objetivos Específicos 

● Elaborar, a partir do projeto conceitual, o partido urbanístico para a área de 
intervenção, de forma preliminar; 

● Estudar a viabilidade econômico-financeira da proposta, de forma que tenha 
dimensionamento adequado e rentabilidade econômica segundo análise tipo 
custo-benefício. 

Metodologia 

A partir dos resultados da oficina de DOTS, será elaborada uma primeira 
abordagem técnica para a proposta, através da elaboração do partido urbanístico 
para a área de intervenção. Com este estudo preliminar, e com base no diagnóstico 
elaborado na Fase 2, será elaborado o estudo de viabilidade econômico-financeira. 

Nesta fase a metodologia consistirá em reuniões técnicas entre os diferentes 
especialistas, além de reuniões de apresentação e discussão dos resultados com a 
Contratante, para consolidação dos produtos. 

Atividades 

o 401 - Elaboração do Partido Urbanístico para a área de intervenção. 

o 402 - Realização de Reuniões Técnicas com desenvolvedores imobiliários 
e proprietários de terra. 

o 403 - Identificação e Quantificação dos Custos 

▪ Identificação e quantificação dos custos financeiros do Projeto: custos 
dos investimentos de operação e de manutenção; 

▪ Determinação dos custos econômicos. 
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o 404 - Seleção da Alternativa de Mínimo Custo 

▪ Serão avaliadas as alternativas com base em análise benefício-custo, 
incluindo fluxos de caixa elaborados para um período de 20 anos. 

o 405 - Quantificação dos Benefícios Socioeconômicos 

▪ Identificação dos imóveis situados na Área Direta de Influência do 
Projeto; 

▪ Estimativa do valor médio venal dos imóveis, terrenos e áreas 
construídas; 

▪ Quantificação dos Benefícios. 

o 406 - Análise Benefício/Custo 

▪ Determinação dos Indicadores: Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor 
Presente Líquido (VPL) e Relação Benefício/Custo (B/C); 

▪ Realização de Análise de Sensibilidade. 

o 407 - Recuperação de Custos do Projeto 

o 408 - Devolutiva do Estudo Preliminar e de Viabilidade Econômico-
Financeira, validação e ajustes junto ao Conselho Consultivo. 

o 409 - Elaboração do Relatório do Estudo Preliminar e de Viabilidade 
Econômico-Financeira 

Produto 

o P5 - Relatório do Estudo Preliminar e de Viabilidade Econômico-
Financeira, com partido urbanístico, primeira aproximação da configuração 
espacial e do dimensionamento do projeto para a área de intervenção, e 
viabilidade do projeto a longo prazo. 
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3.5 - Fase 5 - Proposta de Reestruturação 
 

Objetivo 

O objetivo desta fase é a consolidação da proposta, através da elaboração do Plano 
de Reestruturação Urbana das áreas no entorno da estação de Queimados. Após a 
análise da viabilidade econômico-financeira, o partido urbanístico será revisto e 
ajustado, consolidando o Plano de Reestruturação, com diretrizes de uso e 
ocupação do solo no Entorno Imediato, Entorno Próximo e Área de Influência da 
estação. Além disso, o plano levará em conta uma reestruturação do sistema de 
transporte, a partir das informações identificada nas fases anteriores e aquelas 
propostas pela Prefeitura em seu próprio Plano de Mobilidade. A proposta deverá 
estar integralmente respaldada na legislação em vigor, ou justificada por meio de 
detalhamento para revisão na legislação. Tem por objetivo específico analisar o 
estudo preliminar frente à legislação vigente, identificando oportunidades e 
limitações, para revisão nos instrumentos em vigor e regulamentação de novos 
instrumentos urbanísticos, conforme previsto no Estatuto da Cidade, além da sua 
adequação à viabilidade técnica e econômico-financeira. 

Metodologia 

Serão três frentes de trabalho, uma definindo as diretrizes de uso e ocupação do 
solo, outra avaliando a demanda por área construída e a terceira revisando a 
legislação municipal. A partir daí, de forma interdisciplinar, será consolidado o 
partido urbanístico e definidos os instrumentos a serem utilizados para a captura de 
valor do solo com a implantação do plano. Serão realizadas discussões com atores 
relevantes por meio de encontros focais, de modo a validar os ajustes necessários. 
O Plano também deverá ser apresentado para validação perante a comunidade, 
através de audiência pública. 

Atividades 

o 501 - Elaboração do Plano de Reestruturação Urbana 

▪ Definição de diretrizes de Uso e Ocupação do Solo; 
▪ Definição de diretrizes de Mobilidade Urbana; 
▪ Definição das diretrizes de desenvolvimento imobiliário; 
▪ Consolidação do partido urbanístico e Elaboração do Plano de Ação. 
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o 502 - Análise da Proposta perante a Legislação Vigente 

▪ Análise da Proposta à luz da legislação em vigor nos três níveis da 
federação, apontando em que aspectos ela está ou não respaldado na 
mesma. 

o 503 - Adequação dos Instrumentos de Legislação Urbana 

o 504 - Audiência Pública para apresentação da Proposta de 
Reestruturação Urbana  

o 505 - Elaboração do Relatório de Proposta de Reestruturação Urbana 

o 506 - Elaboração do Relatório de Adequação dos Instrumentos de 
Legislação Edilícia 

Produtos 

o P6 - Relatório da Proposta de Reestruturação Urbana, contemplando: 

▪ Plano de Reestruturação Urbana, composto por diretrizes de uso e 
ocupação do solo para a área de intervenção e área de influência direta; 
diretrizes de mobilidade, considerando polos de desenvolvimento - Zona 
Industrial e Porto Seco, além dos empreendimentos Minha Casa Minha 
Vida; de desenvolvimento imobiliário; partido urbanístico consolidado e 
plano de ação. 

o P7 - Relatório de Adequação dos Instrumentos de Legislação Edilícia 

 

3.6 - Fase 6 - Projeto Básico 
 

Objetivo 

Preparação de todos os documentos necessários para a licitação das obras de 
reestruturação urbana. 

Metodologia 

A elaboração do projeto básico e respectivas peças orçamentárias atenderão ao 
estabelecido no plano de reestruturação e partido urbanístico, com peças gráficas, 
memoriais, especificações técnicas e memórias de cálculo. Será realizada reunião 
técnica com a contratante para apresentação do projeto, antes de sua entrega final, 
visando a agilização de ajustes, se necessário.  
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Atividades 

o 601 - Elaboração do Projeto Básico de Urbanismo 

o 602 - Elaboração do Projeto Básico de Paisagismo 

o 603 - Elaboração do Projeto de Mobilidade Urbana 

o 604 - Elaboração do Projeto Básico de Pavimentação e Drenagem 

o 605 - Elaboração do Projeto Básico de Iluminação Pública 

o 606 - Elaboração do Projeto Básico de Remanejamento de Redes 

o 607 - Elaboração do Projeto Conceitual das Obras de Arte Especiais 

o 608 - Elaboração do Caderno de Especificações Técnicas 

o 609 - Elaboração da Planilha Orçamentária e do Cronograma Físico-
Financeiro 

o 610 - Elaboração do Relatório do Projeto Básico 

 

Produto 

o P8 - Relatório do Projeto Básico composto por: 

▪ Projeto Básico de Urbanismo e Paisagismo, consolidando em projeto as 
propostas de reestruturação dos espaços públicos, com valorização do 
pedestre, propiciando mobilidade sustentável e qualidade de vida para a 
população. 

▪ Projeto de Mobilidade Urbana contemplando: 

♦ Sistema de mobilidade urbana 
● Sistema viário com foco na infraestrutura que priorize o 

pedestre e desestimule o uso do veículo motorizado privado; 
● Sistema cicloviário (rede de ciclovias, ciclofaixas, faixas 

compartilhadas, sistema de bicicleta compartilhada e 
bicicletários);  
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● Alinhamento das propostas do Plano de Mobilidade, que está 
sendo desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Queimados, 
com o projeto DOTS, em relação aos ajustes de itinerário das 
linhas de ônibus e à criação de um sistema de integração 
física, tarifária, operacional e de informação entre os 
diferentes modais de transporte; 

● Ordenação e restrição à presença de automóveis em vias, 
assim como veículos de carga e descarga. 

♦ Integração intermodal efetiva entre trem e demais modais: 
● Adequação de acessos e usos da estação considerando 

pedestres, ciclistas, táxis, carga e descarga; 

● Sistema de integração tarifária, operacional e de informação 
entre trem e o sistema de ônibus convencional. 

▪ Projetos Básicos complementares de Engenharia – pavimentação, 
drenagem, iluminação pública, remanejamento de redes; 

▪ Projeto Conceitual das Obras de Arte Especiais; 
▪ Caderno de Especificações Técnicas; 

▪ Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro. 

 

3.7 - Fase 7 - Modelagem Jurídica e Econômica 
 

Objetivo 

A fase de modelagem jurídica e econômica tem como objetivo definir os principais 
marcos e procedimentos para captura de valor das áreas afetas ao projeto, 
considerando a revisão da legislação vigente e regulamentação de novos 
instrumentos urbanísticos, alinhados ao Estatuto das Cidades, que possibilitem a 
implementação efetiva e de longo prazo da proposta de reestruturação do entorno 
da estação de Queimados. 
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Metodologia 

Nesta fase a metodologia consistirá em reuniões técnicas entre os diferentes 
especialistas, além de reuniões de apresentação e discussão dos resultados com a 
Contratante, para consolidação dos produtos. 

Atividades 

o 701 - Elaboração da Modelagem Jurídica 

▪ Definição de matriz de responsabilidades considerando os agentes para 
viabilização de cada etapa - entes públicos (federal, estadual e 
municipal), privados e sociedade civil e elaboração de minuta do 
protocolo a ser assinado pelas partes envolvidas no projeto; 

▪ Definição dos requisitos legais para implementação do Plano de 
Reestruturação Urbana; 

▪ Elaboração de minuta de projeto de lei para regulamentação dos 
instrumentos jurídicos previstos para a implantação do projeto; 

▪ Elaboração de minuta de projeto de lei regulamentando a captura de mais 
valias na região impactada pelo Plano; 

▪ Elaboração de minuta dos editais de licitação ou de outro mecanismo de 
parceria público-privada para aplicação de DOTS. 

o 702 - Elaboração da Modelagem Econômica 

▪ Quantificação dos custos e benefícios do projeto; 
▪ Indicação das formas de financiamento do projeto; 
▪ Proposta de faseamento da intervenção, com horizontes de 5, 10 e 15 

anos. 

o 703 - Elaboração do Relatório de Modelagem Jurídico-Econômica 

Produto 

o P9 - Relatório da Modelagem Jurídico-Econômica com instrumento 
jurídico e viabilidade econômico-financeira para implementação do projeto 
de reestruturação urbana de áreas no entorno de Queimados. 
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4. Cronograma
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5. Cronograma Físico-Financeiro 

Neste capítulo, é apresentada a relação dos produtos e subprodutos parciais 
previstos no Cronograma, de forma a compatibilizar o Cronograma Físico Financeiro 
constante no Termo de Referência com o Cronograma apresentado na Proposta 
Técnica e revisado neste Plano de Trabalho. 

Os produtos finais que encerram cada fase, detalhados no Capítulo 3 deste Plano 
de Trabalho, estão listados em negrito e na cor vermelha: 

Exemplo: “P1 - Relatório Inicial”. 

Os subprodutos parciais correspondem a atividades ou produtos intermediários, 
capazes de serem mensurados pela fiscalização, correspondendo aos percentuais 
previstos no Cronograma Físico-Financeiro do Termo de Referência para 
pagamentos parciais sobre produtos executados ao longo de mais de um mês. 
Estes subprodutos estão identificados na listagem abaixo, dentro de cada fase, em 
itens com letras minúsculas - em preto e sem negrito - e estão indicados no 
Cronograma (pg. 34) na data prevista para sua entrega, sempre com um prefixo 
numérico relativo à Fase do trabalho acompanhado da letra minúscula 
correspondente à listagem abaixo: 

Exemplo: “b - Plano de Comunicação e de Participação Social”, no 
Cronograma (pg. 32) = “1b”, pois corresponde ao subproduto “b” da Fase 1 - 
Preliminar. 

Ao final da listagem de cada produto ou subproduto, é indicado o percentual 
referente de pagamento, conforme previsto no Termo de Referência com alguma 
adaptação quando necessário. 

 

Fase 1 - Preliminar 
a. P1 - Relatório Inicial - 4% 

b. Plano de Comunicação e de Participação Social - 3% 

 

Fase 2 - Diagnóstico 

a. P2 - Relatório de Diagnóstico - 4% 

b. P3 - Relatório de Levantamento Topográfico - 15% 
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Fase 3 - Projeto Conceitual 

a. P4 - Relatório do Projeto Conceitual - 3% 

 

Fase 4 - Estudo Preliminar e de Viabilidade 

a. Partido Urbanístico - 6% 

b. Estudo de Viabilidade - 6% 

c. P5 - Relatório do Estudo Preliminar e de Viabilidade - 6% 

 

Fase 5 - Proposta de Reestruturação 

a. Plano de Reestruturação Urbana - 6% 

b. Audiência Pública de Apresentação da Proposta de Reestruturação - 1% 

c. P6 - Relatório da Proposta de Reestruturação Urbana - 6%  

d. P7 - Relatório de Adequação dos Instrumentos Legais - 4%  

 

Fase 6 - Projeto Básico 
a. Projetos Básicos de Urbanismo, Paisagismo - 6% 

b. Projetos Básicos de Mobilidade Urbana, de Engenharias, Caderno de 
Especificações Técnicas - 6% 

c. Orçamento e Cronograma Físico-financeiro - 4% 

d. P8 - Relatório do Projeto Básico - 12%  

 

Fase 7 - Modelagem Econômica e Jurídica 
a. P9 - Relatório da Modelagem Jurídica e Econômica - 8%  
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Introdução 
Este Plano de Comunicação e Participação Social atende ao requisito disposto na 
Proposta Técnica referente aos serviços de consultoria para a Elaboração de 
Projeto Básico para a Reestruturação Urbana de Áreas no Entorno da Estação 
de Queimados no Ramal de Japeri, do sistema ferroviário metropolitano do Rio de 
Janeiro. 

Com vistas ao desenvolvimento sustentável e à promoção das estratégias de 
DOTS, o Consórcio Conectar deve, concomitante à produção de soluções técnicas, 
conduzir a negociação entre os agentes envolvidos e propor processos de 
participação social. Neste sentido, é fundamental que se realize o debate entre 
operador do sistema de transporte público e coletivo, sociedade civil, técnicos e 
governo nos âmbitos municipal, estadual e metropolitano. Conforme recomendado 
na Proposta Técnica, este Plano contempla e detalha a metodologia a ser adotada 
para a implementação do Conselho Consultivo de Participação Popular, o processo 
de seleção e convite para a composição deste Conselho, bem a proposta de 
governança e estruturação do mesmo. Este documento também abarca o 
detalhamento das ações de comunicação e os requisitos previstos para a realização 
de oficina participativa para o desenvolvimento de propostas visando a elaboração 
de projeto conceitual para execução de intervenções urbanas no entorno da estação 
de Queimados. 

Compõem o Consórcio Conectar: a ATP Engenharia, a Edutec Educação e 
Tecnologia e o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP Brasil). 

São objetivos deste Plano de Comunicação e Participação Social: 

● Estabelecer uma visão compartilhada entre governo, sociedade civil e setor 
privado sobre a reurbanização da área no entorno da estação de Queimados, 
calcada no conceito de Desenvolvimento Orientado ao Transporte 
Sustentável (DOTS); 

● Equipar o corpo técnico do poder público, iniciativa privada e sociedade civil 
para que qualifiquem suas agendas com boas práticas de planejamento 
urbano; 

● Mediar o diálogo entre as partes interessadas, bem como acolher demandas 
provenientes do território; 

● Incorporar demandas e visões da população que habita o entorno da 
estação; 

● Desenvolver um método de planejamento replicável para outros projetos de 
reurbanização no entorno de corredores de transporte de média e alta 
capacidade. 
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Para o correto enquadramento dos conceitos que serão utilizados neste Plano, e 
considerando que este documento enfatiza ações de Comunicação e de fomento à 
Participação Social, é fundamental caracterizar corretamente todos os principais 
elementos que serão empregados para a consecução dos objetivos apresentados. 
Para isto, este Plano encontra-se dividido em duas partes, que descrevem as 
estratégias e metodologias abaixo:  

1. Comunicação institucional do Projeto Conectar Queimados, com foco na 
disseminação de um entendimento comum sobre os objetivos do projeto; 

2. Participação Social, com foco no estabelecimento de um Conselho Consultivo 
e no acolhimento das demandas da população por meio de canais digitais e 
apresentações públicas sobre o projeto. 
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1. Alinhando conceitos 

1.1. Comunicação Institucional, Participação Social, Comunicação Pública e 
Accountability 

A comunicação institucional implica tornar públicos os valores institucionais. Estes 
esforços não se limitam a finalidades mercadológicas ou promocionais, e não se 
concentram em uma janela de tempo específica, devendo ser contínuos. Cabe à 
comunicação institucional o diálogo com a sociedade ampliada, de forma que seu 
público-alvo é difuso e suas ferramentas e canais devem ser os mais amplos 
possível. 

É importante não confundir os propósitos que motivam os esforços empreendidos, 
os públicos aos quais se destinam, as ferramentas e processos por meio dos quais 
são executados. Este Plano reúne ações de Comunicação Institucional e de 
Participação Social. Este último conceito é definido pela Associação Internacional 
para a Participação Pública (IAP2) como “qualquer processo que envolva o público 
na resolução de problemas e na tomada de decisão, e que utilize os contributos do 
público para melhorar as decisões”. As três dimensões fundamentais na análise 
deste envolvimento, e em função das quais é possível escalonar a participação 
pública num determinado processo, são i) a informação, ii) a consulta e o iii) 
envolvimento ativo. Ainda de acordo com a IAP2, a escala que mensura a qualidade 
do processo participativo se apresenta conforme seguinte: 

i) Informar: oferecer à população informação qualificada e objetiva para ajudá-la na 
compreensão do problema, das alternativas, das oportunidades, dos desafios e soluções. 

 

ii) Consultar:  receber da população suas contribuições, análises, pareceres, comentários 
e opiniões sobre decisões em vias de serem tomadas pelo poder público. 

 

iii) Envolvimento ativo:  
a. Trabalhar diretamente com a população na implementação de soluções 

provenientes das contribuições recebidas, garantindo que as preocupações e 
intenções da sociedade sejam consideradas e incorporadas à tomada de decisão; 

b. Envolver a sociedade colaborativamente no detalhamento das estratégias e 
métodos a serem adotados, explicitando as motivações e os impactos da tomada 
de decisão e partilhando atributos e responsabilidades; 

c. Empoderar e delegar à decisão final a um órgão ou instância participativa 
capitaneado pela própria população. 
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Assim, os requisitos descritos na Proposta Técnica de Elaboração do Projeto 
Básico para a Reestruturação Urbana de Áreas no Entorno da Estação de 
Queimados enquadram os esforços de Participação Social no segundo nível da 
escala de participação: a consulta. 

Isto não implica dissociar as consultas públicas, cuja função primária é acolher 
demandas, do dever de continuamente informar. Oferecer informação de qualidade 
e constantemente atualizada deve ser um precedente para o enquadramento no 
segundo nível da escala. Por isso, será necessário desenvolver uma linguagem, 
selecionar ferramentas e executar atividades de comunicação institucional, que se 
referem ao conjunto de esforços relacionados à construção da imagem e do 
posicionamento institucional e à promoção da identidade organizacional do Projeto 
Conectar Queimados. 

Deste modo, no âmbito deste projeto, a informação deve ser considerada uma 
exigência contínua de Comunicação Pública. São esforços de Comunicação Pública 
aqueles pautados pelo interesse público e empreendidos pelo Estado, pela própria 
sociedade e pelo mercado, mediados pela imprensa ou por canais de comunicação 
institucional. Duarte (2007) define Comunicação Pública como aquela que:  

"(...) ocorre no espaço formado pelos fluxos de informação e de 
interação entre agentes públicos e atores sociais (governo, Estado e 
sociedade civil – inclusive partidos, empresas, terceiro setor e cada 
cidadão individualmente) em temas de interesse público. Ela trata de 
compartilhamento, negociações, conflitos e acordos na busca do 
atendimento de interesses referentes a temas de relevância coletiva. 
A Comunicação Pública ocupa-se da viabilização do direito social 
coletivo e individual ao diálogo, à informação e expressão. Assim, 
fazer comunicação pública é assumir a perspectiva cidadã na 
comunicação envolvendo temas de interesse coletivo." 

Na perspectiva de promover Participação Social de via dupla, é fundamental 
avançar para além da Comunicação Institucional e da Comunicação Pública. 
Todavia, é necessário ter em mente que na medida em que se complexificam os 
processos de Participação Social, tende a aumentar também a cobrança sobre os 
efeitos após a tomada de decisão. É a isto que se refere o conceito de 
Accountability. 

Accountability é um termo da língua inglesa que pode ser traduzido para o português, de 
forma simplificada, como prestação de contas. Ele remete à responsabilidade ética e à 
obrigação de promover a transparência, às quais devem atender os membros de um 
órgão administrativo ou representativo, com o compromisso fundamental de prestar 
contas às instâncias controladoras ou a seus representados. 
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Além disso, existe uma regra de ouro que deve ser observada: 

Percepção de Impacto da Participação > Custo de Participar  

Se a população percebe que o impacto gerado pela sua participação é maior que o 
custo de participar, o processo é bem-sucedido. Se o custo de envolvimento é maior 
do que o impacto percebido, a população não adere ao processo em aberto. 

Por isso, para que a população se sinta acolhida e devidamente considerada em 
suas contribuições durante o processo de participação proposto, é fundamental 
garantir requisitos mínimos a serem observados pelo Consórcio Conectar. 
Trataremos deste assunto no próximo tópico. 
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2. Princípios e requisitos mínimos para participação efetiva 

Para atender às necessidades implicadas no nível de Informação, o Consórcio 
Conectar deve manter canais ativos de comunicação com a população. Com o 
estabelecimento de um Conselho Consultivo de Participação Social, as ações de 
estímulo à participação avançam para o nível de Consulta, o que amplia o custo de 
envolvimento nos processos. Deste modo, é preciso que a percepção de impacto 
de participação atenda às expectativas geradas. Neste sentido, o Consórcio deve 
comprometer-se a tornar públicas as decisões tomadas e as parcelas contributivas 
das consultas efetuadas, evidenciando os atributos técnicos que validam a tomada 
de decisão. De acordo com estes requisitos mínimos, devem ser princípios 
condutores da atuação do Consórcio: 

     

Colaboração Transformação 
tangível 

Transparência Excelência Integridade 

A consecução dos objetivos do Projeto Conectar Queimados depende diretamente 
da capacidade de articular-se estrategicamente com os atores locais, estabelecendo 
diálogo e processos claros para negociação e avanço das questões comuns. Ao 
organizar estas tratativas, é necessário tomar como ponto de partida a distinção da 
Participação em dois vetores: (i) a articulação com atores institucionais, entidades e 
associações da sociedade civil organizada, (ii) e com a população em geral. Embora 
os maiores esforços se voltem para o primeiro grupo, é fundamental trabalhar com a 
premissa de que a maior parte da população não se organiza institucionalmente, 
mas demanda, cada vez mais, poder partilhar de decisões que se relacionam ao 
seu cotidiano. A Participação é um direito que assiste a todos e todas, e o Consórcio 
deve estar pronto para acolher manifestações individuais com o mesmo rigor e a 
mesma disposição que aquelas que lhes sejam direcionadas por outras vias.   
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3. Comunicação Institucional 
3.1. Públicos e mensagens-chave 

Quadro 1. Público-alvo e mensagens-chave da Comunicação Institucional. 

Público-alvo Mensagens-chave 

Poder público  
(gestores e técnicos 
de governos 
municipais e 
estaduais) 

● Projeto baseado em conceitos que estão na vanguarda do 
debate sobre o planejamento urbano e a mobilidade 
sustentável no mundo, com apoio de organizações 
internacionalmente reconhecidas no tema. 

● Projeto que pode contribuir para o desenvolvimento social e 
econômico das cidades, além de contribuir para a 
sustentabilidade do ponto de vista ambiental. 

● Projeto como ativo urbano que traz visibilidade e 
reconhecimento para o município. 

● Projeto que pode atrair investimentos públicos e privados e 
contribuir para o aumento da receita própria do município. 

● Projeto que pode ser replicado e gerar a realização de 
investimentos similares em outras cidades. 

Organizações da 
sociedade civil 

● Projeto que pode contribuir para o desenvolvimento social e 
econômico das cidades, além de contribuir para a 
sustentabilidade do ponto de vista ambiental. 

● Projeto que considera a percepção da população afetada por 
meio da promoção de planejamento participativo. 

● Projeto que pode impactar positivamente a qualidade de vida 
da população residente na cidade contemplada. 

● Projeto que pode contribuir significativamente para a 
dinamização da economia local e a geração de empregos na 
cidade contemplada. 

Academia 

● Projeto criterioso do ponto de vista técnico e acadêmico, 
que respeita as melhores práticas em termos de planejamento 
urbano. 

● Projeto que considera a percepção da população afetada por 
meio da promoção de planejamento participativo. 

● Projeto sensível à questão da inclusão social, buscando 
minimizar potenciais processos de gentrificação. 

Fonte: Consórcio Conectar. 
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3.2. Meios e ferramentas de divulgação 

Site 

Para cumprir o compromisso de informar adequadamente às partes interessadas 
nas intervenções propostas, o Consórcio desenvolverá um conjunto iniciativas 
voltadas para informar a sociedade ampliada, no âmbito da comunicação 
institucional. Entre elas, a criação e constante atualização de canais proprietários, 
como um hotsite dedicado ao Projeto, com informações sobre suas organizações 
componentes, uma área de transparência com documentos e dados de prestação 
de contas. Este canal deve ter atualização periódica da área de notícias e da home, 
com conteúdo sobre o andamento do trabalho, com atenção à aprovação de cada 
fase do projeto. 

Identidade visual 

Para os canais proprietários e demais espaços nos quais será necessária a inserção 
de assinaturas do Projeto, foi desenvolvida uma identidade de marca, já com 
aplicação nos materiais institucionais. 

 

 

Figura 1. Logo de identidade visual do Projeto Conectar Queimados. 
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Aplicação nas assinaturas 

As marcas devem ser aplicadas obedecendo a hierarquia acima. 
 

 

Figura 2. Disposição das assinaturas das marcas. 

 

Página no Facebook 

A página deverá ser criada e administrada pelo Consórcio, com publicações 
semanais. Os membros do Consórcio deverão aprová-las no início de cada semana. 
As publicações propostas devem ser encaminhadas para o secretariado do 
Consórcio, que deverá distribuí-las a todos os membros. Os conteúdos devem 
destacar os avanços do projeto, datas e calendários vigentes. Abaixo o header para 
a página. 

 

Figura 3. Header da página no Facebook do Projeto Conectar Queimados. 
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Newsletter 

Os boletins informativos periódicos serão enviados por e-mail, pela equipe do 
Consórcio, na primeira semana de cada mês. Na última semana de trabalho um 
boletim extra deverá ser enviado. O conteúdo será previamente encaminhado para 
o secretariado do Consórcio para aprovação e para a Comissão de Fiscalização. O 
mailing será segmentado para i) cadastrados no site, ii) componentes do Conselho e 
principais atores (fiscalização, Estado, Prefeitura de Queimados, Banco Mundial). O 
header abaixo deverá ser utilizado nestes boletins. 

 

Figura 4. Header do projeto que será utilizado nos boletins do Projeto Conectar Queimados. 
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Modelo para apresentações em power point 

Abaixo, o modelo de slides para as apresentações do Projeto Conectar Queimados. 

 

 
Figura 6. Modelo para os slides de apresentação do projeto. 
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Ganchos para narrativas e ações de comunicação 

Os seguintes ganchos de comunicação serão considerados para publicações no 
site, Facebook e newsletter: 

● Chamadas para apresentações públicas;  
● Registros da oficina de DOTS para elaboração do projeto conceitual; 
● Devolutivas de contribuições fornecidas via site; 
● Tira-dúvidas da população, com base nas contribuições fornecidas via site; 
● Estabelecimento do Conselho;  
● Visitas in loco da equipe do Consórcio, da fiscalização ou de membros do 

poder público;  
● Maquetes e simulações 3D do projeto, etc.  

Riscos de interlocução e medidas de mitigação 

Para combater os danos causados pela ocorrência de falhas de comunicação, pela 
interpretação errônea dos objetivos do projeto ou outros problemas colaterais, foram 
mapeados abaixo alguns riscos e suas respectivas medidas de mitigação.   

Quadro 2. Riscos de interlocução e medidas de mitigação. 

Riscos Medidas de mitigação 

Baixo envolvimento dos atores 
locais 

Intensificar a articulação, promovendo reuniões 
individuais com cada um desses atores no início do 
projeto. 

Reações negativas expressas 
em público por atores locais 
relevantes ou especialistas 

Avaliar cada caso de modo a definir se será necessário 
emitir nota por meio do site e do Facebook, ou se é 
necessário agendar reunião e oferecer uma resposta de 
modo privado, em conversa ou reunião cuja ocorrência 
deve ser registrada nas redes sociais posteriormente. 

Reações negativas expressas 
de modo privado por atores 
locais relevantes ou 
especialistas 

Avaliar cada caso, de modo a definir se cabe resposta, 
se será necessário agendar conversa presencial ou se 
poderá ser efetuada comunicação por e-mail. 

(continua na próxima página) 
 

 

 

 



 

50   

 

Riscos Medidas de mitigação 

Resistência de órgãos 
governamentais em 
implementar e reconhecer as 
iniciativas de participação 

Validar previamente as ações de comunicação 
institucional e participação social do projeto com 
parceiros governamentais, ressaltando não apenas sua 
importância para legitimar as propostas, mas também 
para sua viabilidade política. O projeto deve ser 
entendido com um ativo para a cidade de Queimados e 
para a região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Baixa diversidade dos 
participantes do Conselho e/ou 
da Oficina 

Recomendar, antecipadamente, que os atores enviem 
lista tríplice que contenha a indicação de mulheres, 
pessoas negras e outros grupos minoritários para a 
composição do Conselho. Levar em conta a 
caracterização desses públicos e articular uma 
abordagem às lideranças de movimentos e coletivos 
que tenham interesse em participar da Oficina. 

Atraso no cronograma de 
entregas 

Informar periodicamente cada etapa do cronograma, de 
forma transparente, explicitando as razões pelas quais 
o cronograma não será executado conforme previsto. 

Críticas de especialistas ao 
conteúdo do Projeto 

Caso estas sejam públicas, avaliar cada caso de modo 
a definir se será necessário emitir nota por meio do site 
e do Facebook, ou se é necessário agendar reunião e 
oferecer uma resposta de modo privado, em conversa 
ou reunião cuja ocorrência deve ser registrada nas 
redes sociais posteriormente. Caso sejam privadas, 
agendar conversa para esclarecimentos. 

Alto volume de comentários na 
página do projeto no Facebook 

Estabelecimento de rotina de respostas e 
monitoramento cuja periodicidade deve ser definida de 
acordo com a frequência de ocorrência dos comentários 
e a pertinência dos mesmos. 

Fonte: Consórcio Conectar. 
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3.3. Estratégias de diálogo com a imprensa 

O relacionamento com a imprensa deve ser transparente e proativo. O ponto de 
contato do Consórcio com a imprensa será a equipe de comunicação do ITDP 
Brasil. Representantes do Governo do Estado do Rio de Janeiro serão os porta-
vozes do projeto, porém, é necessário que se construa um alinhamento entre os 
atores, para que os contatos sejam reorientados de modo a envolver a equipe de 
comunicação. A construção de um relacionamento positivo com a imprensa é 
fundamental para influenciar e qualificar a discussão sobre as transformações em 
curso, esclarecendo e dando projeção aos objetivos da iniciativa.  

Deixar claros os aspectos desafiadores do desenvolvimento urbano local e enfatizar 
as mudanças e melhorias na mobilidade da região podem auxiliar a exercer, de 
forma secundária, incidência sobre o poder público local, as entidades da sociedade 
civil e o setor privado. O atendimento às demandas que chegarem deve obedecer 
aos seguintes critérios: 

● Sensibilidade da pauta junto à opinião pública; 
● Disponibilidade de porta-voz habilitado a comentar o tema em tempo hábil. 

Os porta-vozes serão representantes do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, responsáveis pela fiscalização do projeto; 

● O prazo para veiculação; 
● A pertinência da pauta junto aos objetivos estratégicos do Projeto Conectar 

Queimados. 

Os membros do Consórcio receberão semanalmente um clipping de notícias, que 
deverá ser desenvolvido e entregue pelo ITDP Brasil. Para tanto, será fundamental 
o envolvimento da Prefeitura de Queimados, por meio de sua Assessoria de 
Imprensa, para a identificação dos veículos regionais a serem incluídos no 
monitoramento, bem como as palavras-chave para a etapa automatizada da busca. 
Um mailing dedicado ao projeto deverá ser elaborado a partir destas indicações e 
do mailing de imprensa do ITDP Brasil. Periodicamente, a cada etapa do projeto 
aprovada pela fiscalização, um release deverá ser enviado aos veículos 
identificados neste levantamento. 
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4. Participação Social 

4.1. Conselho Consultivo de Participação Social 

A Proposta Técnica determina o estabelecimento de um Conselho de Participação 
Social que deverá acompanhar as atividades do Projeto Conectar Queimados. Esta 
instância de caráter consultivo deverá ser formalizada antes da oficina de DOTS, 
após uma agenda de reuniões com representantes da Prefeitura de Queimados, 
que devem acontecer entre o início de dezembro de 2018 e a primeira quinzena de 
janeiro de 2019. Inicialmente, será avaliada a pertinência de se estabelecer como 
instância de caráter consultivo um dos conselhos temáticos já existentes no 
município, tendo em vista os objetivos estabelecidos para o projeto. Caso esta 
alternativa se mostre inadequada, o Consórcio estabelecerá um conselho próprio 
para o projeto. 

Para tanto, será fundamental desenvolver um Mapa de Atores que contemple 
organizações e entidades que atuam no território, bem como grupos de interesse no 
setor privado. Este Mapa deverá ser elaborado em conjunto com a fiscalização do 
Consórcio e Prefeitura de Queimados.  

As reuniões voltadas à articulação do Conselho devem ser devidamente registradas 
em Atas a serem anexadas à documentação final do projeto. Devem participar 
destes encontros uma liderança designada pelo Consórcio, acompanhada de um 
representante da equipe técnica e de um membro da fiscalização ou da Prefeitura 
de Queimados, conforme a demanda observada em relação aos atores mapeados. 
Em contato prévio com a Secretaria Municipal de Urbanismo e outras organizações 
com atuação local, foram listados alguns atores relevantes, que se encontram 
abaixo1. 

● Secretarias Municipais de Urbanismo e Transporte e Trânsito da Prefeitura 
de Queimados-RJ; 

● Conselho Municipal da Cidade de Queimados – COMCIQ; 
● SuperVia; 
● Fórum Grita Baixada; 
● Coletivo Pedala Queimados; 
● Casa Fluminense; 
● Associação Comercial e Industrial de Queimados – ACIQ; 
● Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA; 
● Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDEPI. 

  

                                                           
1 O mapeamento de partes interessadas no projeto foi aprofundado junto a Secretaria Municipal de Urbanismo de Queimados, 
conforme atas de reuniões apresentadas nos anexos 2 e 3 do Plano de Comunicação e Participação Social.
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Caso o Consórcio estabeleça um conselho próprio para o projeto, este deverá ser 
composto por 25 membros, sendo 60% destes representantes da sociedade civil e 
do setor privado (15 membros), e 40% de representantes do poder público municipal 
e estadual (10 membros). Além disso, é importante estar atento à representatividade 
feminina, à diversidade racial e à distribuição territorial originária dos membros.  

Além das entidades que farão parte do Conselho, será fundamental que outras 
entidades identificadas como relevantes para o território sejam convidadas para a 
oficina, e periodicamente informadas por e-mail, em abordagens mais direcionadas. 
Estas entidades também devem ser convidadas para os momentos de apresentação 
de devolutivas, em um esforço continuado de accountability. 

Como uma estrutura administrativa externa às organizações componentes do 
Consórcio, caberá ao Conselho consultivo qualificar a tomada de decisão, 
fornecendo insumos para a implementação da política de DOTS. Nos termos 
formais, cabe ao Consórcio a proposição de um Estatuto que deverá ser votado 
pelos membros do Conselho. O Conselho não deverá ser composto por uma 
estrutura hierárquica, cabendo o secretariado e a relatoria a um membro designado 
pelo Consórcio. 

Ao fim de cada uma das etapas previstas para o projeto, o Conselho deverá se 
reunir para apreciar os resultados obtidos e fornecer contribuições para a fase 
seguinte. A convocação para as reuniões deverá ser feita por e-mail, sempre na 
semana anterior à sua realização. O local de realização deve ser definido na reunião 
anterior, com a participação de todos. 

Os membros não votam, nem agem legalmente como impeditivo à tomada de 
decisão, fornecendo um aconselhamento que pode ser aceito ou rejeitado pelos 
membros do Consórcio e validado pela fiscalização. O Conselheiro terá uma 
atuação próxima ao profissional de uma consultoria empresarial. Por meio de 
pareceres, o Conselho fornecerá insumos para a discussão de pontos críticos e 
para que o processo decisório possa se efetivar em um ambiente de maior 
transparência.  

Cabe ao Consórcio, por sua vez, fornecer devolutivas por e-mail, após a análise 
destas contribuições, para os Conselheiros em até uma semana a contar da data da 
realização da reunião. As respostas devem ser justificadas tecnicamente e se 
apresentarem acompanhadas de estudos ou notas que apoiem o teor da devolutiva.  
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4.2. Oficina para elaboração do projeto conceitual 

Uma das principais atividades previstas para o processo de participação social é a 
realização de uma oficina para a elaboração de um “projeto conceitual” para 
reestruturação urbana do entorno da Estação de Queimados (SuperVia). Esta 
oficina contará com a participação dos membros do Conselho Consultivo de 
Participação Social e envolverá a realização de palestras sobre o escopo do projeto, 
a definição do conceito de Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável 
(DOTS), a identificação de oportunidades e ameaças relativas ao tema e a 
elaboração de propostas para inspirar o detalhamento posterior do Projeto Básico 
de Engenharia. 

A implementação de projetos urbanos alinhados aos princípios de DOTS visa 
contribuir com o desenvolvimento urbano por meio da articulação de estratégias 
associadas ao transporte sustentável e ao ordenamento territorial, induzindo 
padrões de mobilidade mais sustentáveis nas cidades e regiões metropolitanas.  

Para que estes projetos possam atingir este objetivo, sua concepção deve 
contemplar uma abordagem multisetorial, visando não apenas a promoção da 
mobilidade sustentável, mas também a manutenção da qualidade ambiental no 
território abrangido pelo projeto e a minimização de impactos sociais que possam 
acentuar a exclusão social e ocasionar problemas de mobilidade associados a este 
processo. Desta forma, a participação de atores sociais diversos é essencial na 
legitimação e aprofundamento de projetos de DOTS. Neste sentido, propõe-se a 
estruturação da oficina com o objetivo de garantir que o projeto contemple os temas 
a seguir: 

● Espaço público e mobilidade: desenho urbano e medidas de gestão para 
promoção de um espaço público seguro, confortável, que priorize os 
transportes ativos em detrimento do transporte individual motorizado e 
estimule a vida comunitária, o desenvolvimento de atividades culturais, 
esportivas e de lazer; 

● Habitação: promoção de habitação na área de abrangência do projeto, com 
ênfase na oferta de habitação de mercado popular e habitação de interesse 
social; 

● Infraestrutura urbana e serviços públicos: oferta de infraestrutura urbana 
(ex. saneamento básico e telecomunicações) e de serviços públicos (ex. 
educação, saúde, segurança pública e assistência social) compatíveis com 
projetos de reestruturação urbana; 

● Dinamização econômica: medidas para dinamização da economia local, 
com ênfase na criação de empregos e na geração de receita própria para o 
município; 
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● Transporte público: aprimoramento das condições de acesso dos usuários 
e da integração física com outros modos de transporte sustentável (ativos e 
coletivos) na estação de trem de Queimados (SuperVia). Além disso, ao 
longo das discussões poderão ser abordadas questões específicas sobre a 
reestruturação do sistema de transporte, para maior utilização dos modais de 
maior capacidade; 

● Patrimônio histórico, cultural e ambiental: valorização do patrimônio e da 
identidade local no contexto do projeto, contribuindo para sua legitimidade e 
adesão por parte da comunidade local. 

A programação da oficina contará com pelo menos dois dias de atividade, 
envolvendo a participação direta da equipe técnica do Consórcio Conectar. Os 
resultados obtidos serão sistematizados por meio de um relatório com conteúdo 
narrativo, contendo ilustrações, mapas e foto-simulações das propostas formuladas 
pelos participantes. A metodologia detalhada da oficina é apresentada no Anexo 1 
do Plano de Comunicação e Participação Social do projeto. 

4.3. Acolhimento de demandas da população  

O site do projeto também dará acesso a um ambiente de acolhimento de demandas 
da população, com a coleta de i) informações, ii) solicitações, iii) reclamações e iv) 
sugestões da população. Um formulário para registro destas será integrado à 
plataforma, e o preenchimento do mesmo deverá ser semanalmente revisado. As 
contribuições deverão gerar um número de protocolo e o Consórcio terá 15 (quinze) 
dias para processá-las e respondê-las. 

Também será criada uma página do Projeto Conectar Queimados no Facebook, que 
deverá registrar e acolher mensagens inbox, incorporando-as aos registros de 
contribuição coletadas, seguindo o processo de informação de protocolo e 
devolutiva. 

O site deverá ser desenvolvido por meio da ferramenta Wordpress. Nele, será 
disponibilizado um link para o formulário de coleta de contribuições. As contribuições 
registradas por meio do formulário do Google, ficarão disponíveis em uma planilha no 
background do mesmo. Diariamente, os registros feitos deverão ser associados a um 
número de protocolo gerado por meio da ferramenta Invertexto. Este número deverá ser 
fornecido ao solicitante, por e-mail, juntamente com o prazo da devolutiva.  

Para que o processo participativo seja enquadrado na categoria de Consulta, as 
devoluções e os registros de entrada e saída das coletas é fundamental. Estes registros, 
assim como os gráficos que tipificam as demandas e seus prazos, deverão compor 
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relatório final para a fiscalização do Consórcio. 

 

Além do acolhimento de demandas da população por meio do site, estão previstas 
apresentações públicas sobre o projeto. Estas apresentações serão realizadas pela 
equipe do Consórcio Conectar em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Queimados-RJ e terão como objetivo fornecer informações a população a respeito 
do andamento das atividades e dos principais resultados obtidos. Além disso, serão 
apresentados resultados e devolutivas relativas ao processo de participação social. 
A partir destas apresentações serão registradas novas contribuições realizadas 
pelos participantes. 

5. Recursos e ferramentas 
A implementação do Plano de Comunicação e Participação Social demandará a 
contratação dos seguintes profissionais e serviços: 

● Fotógrafo(a) para o registro das apresentações públicas e da Oficina de 
DOTS; 

● Designer, para o desenvolvimento de identidade visual do Projeto (conforme 
já apresentado neste documento) e para diagramação do documento final; 

● Domínio e hospedagem do site;  
● Web-designer, para customização e desenvolvimento do site. Este 

profissional será responsável por executar a adaptação do layout (tema) à 
identidade visual desenvolvida pelo designer, instalar plugins e recursos para 
integração com os formulários, e publicar o site; 

● Contratação de um pacote de serviços do Google, conforme se apresentar a 
demanda de manifestações por meio do formulário disponível no site (a 
confirmar); 

● Contratação de layout (tema/template) para o site; 
● Assistente de comunicação para (a) escrever postagens do Facebook, (b) 

atualizar site, (c) preparar e enviar newsletters; e (d) compilar semanalmente 
comentários no site e do Facebook e fazer interface com Gerente do projeto 
sobre como respondê-los, (d) escrever textos para site e release para a 
mídia, sempre previamente aprovado pelo gestor do Projeto. 
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6. Cronograma 

Nº Atividades 
2018 2019 

Periodicidade 
Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Comunicação Institucional 
1 Canais de comun. (site e FB)                                  Etapa única 

2  Mapeamento da imprensa local                                 Etapa única 

3 Mailing dedicado imprensa                                 Etapa única 

4 Envio de release                                 - 

5 Lançamento do site                                 Etapa única 

6 Revisão/devolutivas do site                                 Semanal 

7 Envio de newsletters                                 Mensal 

8 Atualização do site                                 Mensal 

9 Atualização do Facebook                                 2x Sem. 

Participação Social 
1 Mapeamento dos atores locais                                 Etapa única 
2 Identificação do Conselho                                 Etapa única 
3 Convite Oficina de DOTS                                 Etapa única 
4 Oficina de DOTS                                 Etapa única 
6 Apresentação pública                                 Etapa única 
Fases do projeto 
Fase 1 - Preliminar   1                              - 
Fase 2 - Diagnóstico               2 3                 - 
Fase 3 - Projeto Conceitual                  O  4             - 
Fase 4 - Estudo de Viabilidade                        5         - 
Fase 5 - Proposta de reestruturação                           6 7     - 
Fase 6 - Projeto Básico                             8    - 
Fase 7 - Modelagem jurídica e econ.                              9   - 
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Anexos 

Anexo 1 - Metodologia da oficina para elaboração do projeto conceitual  

1) Objetivo da oficina 

Coletar subsídios para elaboração do projeto conceitual para Reestruturação 
Urbana do Entorno da Estação de Queimados.  

2) Introdução 

A implementação de projetos de DOTS visa contribuir com o desenvolvimento 
urbano por meio da articulação de estratégias associadas ao transporte e ao 
ordenamento territorial, induzindo padrões de mobilidade mais sustentáveis nas 
cidades e regiões metropolitanas.  

Para que estes projetos possam atingir este objetivo, sua concepção deve 
contemplar uma abordagem multisetorial, visando não apenas a promoção da 
mobilidade sustentável, mas também a manutenção da qualidade ambiental no 
território abrangido pelo projeto e a minimização de impactos sociais que possam 
acentuar a exclusão social e ocasionar problemas de mobilidade associados a este 
processo. Desta forma, a participação de atores sociais diversos é essencial na 
legitimação e aprofundamento de projetos de DOTS. Neste sentido, propõe-se a 
estruturação de uma oficina com o objetivo de garantir que o projeto contemple os 
temas a seguir: 

● Espaço público e mobilidade: desenho urbano e medidas de gestão para 
promoção de um espaço público seguro, confortável, que priorize os 
transportes ativos em detrimento do transporte individual motorizado e 
estimule a vida comunitária, o desenvolvimento de atividades culturais, 
esportivas e de lazer; 

● Habitação: promoção de habitação na área de abrangência do projeto, com 
ênfase na oferta de habitação de mercado popular e habitação de interesse 
social; 

● Infraestrutura urbana e serviços públicos: oferta de infraestrutura urbana 
(ex. saneamento básico e telecomunicações) e de serviços públicos (ex. 
educação, saúde, segurança pública e assistência social) compatíveis com 
projetos de reestruturação urbana; 

● Dinamização econômica: medidas para dinamização da economia local, 
com ênfase na criação de empregos e na geração de receita própria para o 
município; 
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● Transporte público: aprimoramento das condições de acesso dos usuários 
e da integração física com outros modos de transporte sustentável (ativos e 
coletivos) na estação de trem de Queimados (SuperVia). Além disso, ao 
longo das discussões poderão ser abordadas questões específicas sobre a 
reestruturação do sistema de transporte, para maior utilização dos modais de 
maior capacidade; 

● Patrimônio histórico, cultural e ambiental: valorização do patrimônio e da 
identidade local no contexto do projeto, contribuindo para sua legitimidade e 
adesão por parte da comunidade local. 

3) Público-alvo e engajamento 

O público-alvo da oficina será representantes locais, pessoas residentes ou que 
desenvolvem alguma atividade no território de Queimados - RJ, do poder público, 
iniciativa privada e sociedade civil, que tenham envolvimento com os temas que 
estruturam a oficina, identificados por meio do Programa de Comunicação e 
Participação Social. A atividade contará com um número máximo de 25 
participantes. 

4) Programação 

O público-alvo da oficina será representantes locais, pessoas residentes ou que 
desenvolvem alguma atividade no território de Queimados - RJ, do poder público, 
iniciativa privada e sociedade civil, que tenham envolvimento com os temas que 
estruturam a oficina, identificados por meio do Programa de Comunicação e 
Participação Social. A atividade contará com um número máximo de 25 
participantes. 

Quadro 1. Programação resumida da oficina. 

1º dia 

Período Horário Atividade 

Bloco 1 
(manhã) 

9h00 - 9h30 Café de Recepção dos Participantes 

9h30 - 10h00 Abertura da Oficina 

10h00 - 11h00 
Apresentação do Projeto e Objetivos da Oficina 

(palestrante a confirmar) 

11h00 - 12h00 
Palestra sobre o conceito de Desenvolvimento Orientado ao 

Transporte Sustentável (DOTS) 
(palestrante a confirmar) 

(Continua na próxima página) 
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1º dia 

Período Horário Atividade 

 12h00 - 13h00 Almoço 

Bloco 2 
(tarde) 

13h00 - 14h30 
Apresentação do Diagnóstico da Área de Abrangência do Projeto 

(palestrante a confirmar) 

14h30 - 16h00 Visita de campo 

16h00 - 17h50 
Revisão do levantamento preliminar e consolidação das 

“oportunidades” e “ameaças” em grupos de trabalho 

17h50 - 18h00 Encerramento 

 

2º dia 

Períodos Horário Atividade 

Bloco 3 
(manhã) 

9h00 - 9h10 Abertura da Oficina  

9h10 - 11h30 
Priorização de “oportunidades” e “ameaças" em grupos de 

trabalho 

11h30 - 12h30 Compatibilização de “oportunidades” e “ameaças” em plenária 

 12h30 - 13h30 Almoço 

Bloco 4 
(tarde) 

13h30 - 15h30 
Desenvolvimento das propostas para potencialização das 

“oportunidades” e minimização das “ameaças” em grupos de 
trabalho 

15h30 - 17h45 
Apresentação das propostas por tema pelos grupos de trabalho 

em plenária 

17h45 - 18h00 Encerramento 

Fonte: Consórcio Conectar. 

 

5) Metodologia 

O bloco 1 foi estruturado para apresentação dos objetivos da iniciativa e o 
aprofundamento do conhecimento sobre os princípios associados ao conceito de 
DOTS pelos participantes. Os blocos de trabalho seguintes (2, 3 e 4) tem como 
objetivo o desenvolvimento de forma colaborativa de propostas temáticas a serem 
consideradas na definição do projeto conceitual para execução de intervenção para 
Reestruturação Urbana do Entorno da Estação de Queimados. 

Visando garantir legitimidade das propostas desenvolvidas na oficina e promover 
um ambiente verdadeiramente colaborativo, a estrutura da oficina é permeada 
metodologicamente por alguns conceitos básicos apresentados na Figura 2. 
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Figura 2 – Conceitos básicos que permeiam metodologicamente a estrutura da oficina. 

Fonte: ITDP Brasil. 
 

As atividades e os detalhes metodológicos de cada bloco estão descritos no Quadro 
2.  

Quadro 2 – Programação detalhada da oficina. 

1º dia 

Período Horário Atividade Detalhes 

Bloco 1 
(manhã) 

9h00 - 
9h30 

Café de Recepção 
dos Participantes 

9h00 - 9h30: Recepção dos participantes 

9h30 - 
10h00 

Abertura da Oficina 

9h30 - 9h45: Mensagem de abertura da oficina por representante do 
consórcio, seguida de apresentação do facilitador (a) que irá conduzir a 
oficina a partir deste momento  

9h45 - 10h00: Rodada de apresentação dos participantes 

10h00 - 
11h00 

Apresentação do 
Projeto e Objetivos 

da Oficina 
(palestrante a 

confirmar) 

10h00 - 10h30: Apresentação institucional do projeto, com ênfase no seu 
histórico, objetivos e potenciais benefícios para o município de Queimados-
RJ e sua população. (palestrante a confirmar) 

10h30 - 10h40: Apresentação da programação da oficina. 

10h40 - 11h - Abertura para perguntas dos participantes 

11h00 - 
12h00 

Palestra sobre o 
conceito de 

Desenvolvimento 
Orientado ao 
Transporte 

Sustentável (DOTS) 
(palestrante a 

confirmar) 

11h00 - 12h00: Apresentação sobre o conceito de DOTS, referência principal 
no desenvolvimento do projeto, contendo uma introdução sobre o conceito e 
evidenciando sua relação com os temas que estruturam a oficina. 
(palestrante a confirmar) 

As seguintes questões orientam este bloco: 

● Qual a origem desta iniciativa? 
● Quais são as instituições responsáveis por esta? 
● Quais são seus objetivos? 
● Quais seriam os benefícios para o município de Queimados-RJ e sua 

população? 
● O que é Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável 

(DOTS)? 

11h40 - 12h - Abertura para perguntas dos participantes 

(continua na próxima página) 
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1º dia 

Período Horário Atividade Detalhes 

 12h00 - 
13h00 

Almoço Almoço (oferecido pelos organizadores no local da oficina). 

Bloco 2 
(tarde) 

13h00 - 
14h30 

Apresentação do 
Diagnóstico da Área 
de Abrangência do 

Projeto 
(palestrante a 

confirmar) 

13h00 - 13h45: Apresentação do diagnóstico realizado pelo Consórcio 
Conectar, enfatizando questões e áreas importantes (mapas temáticos) em 
relação a cada um dos temas e um levantamento preliminar de 
“oportunidades” e “ameaças”. 

13h45 - 14h15: Abertura para perguntas e esclarecimento de dúvidas dos 
participantes. 

14h15 - 14h30: Apresentação de orientações e diretrizes para a visita de 
campo e divisão dos participantes entre grupos de trabalho por tema. 
Ressalta-se que cada grupo de trabalho será previamente definido tendo em 
vista a relação dos participantes com os temas abordados. Cada grupo de 
trabalho contará com um monitor para orientar as atividades e registrar as 
propostas desenvolvidas. 

14h30 - 
16h00 

Visita de campo 

14h30 - 16h00: Visita de campo na área de abrangência para revisão e 
validação de “oportunidades” e “ameaças”. A visita será realizada por grupos 
de trabalho separados por tema. 

16h00 - 
17h50 

Revisão do 
levantamento 
preliminar e 

consolidação das 
“oportunidades” e 

“ameaças”. 

16h00 - 17h50: Revisão do levantamento preliminar realizado pelo 
diagnóstico e consolidação das “oportunidades” e “ameaças” com base nas 
percepções dos grupos após a visita de campo. Esta revisão será realizada 
por grupos de trabalho separados por tema. Os grupos poderão adicionar ou 
adequar a descrição das oportunidades e ameaças previamente 
apresentadas com base no diagnóstico. 

O coffee break estará disponível ao longo desta atividade. 

17h50 - 
18h00 

Encerramento 
17h50 - 18h00: Mensagem de encerramento, mencionando quais serão os 
próximos passos do dia seguinte de atividade.  

(continua na próxima página) 
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2º dia 

Período Horário Atividade Detalhes 

Bloco 3 
(manhã) 

9h00 - 
9h10 

Abertura da Oficina 
9h00 - 9h30: Abertura com resumo do 1º dia da oficina e apresentação da 
programação do dia. 

9h10 - 
11h30 

Priorização de 
“oportunidades” e 
“ameaças" entre 

grupos de trabalho 
por tema. 

9h10 - 10h10: Priorização das "oportunidades" e "ameaças" entre grupos de 
trabalho, considerando especialmente aquelas que impactam grupos mais 
vulneráveis da população (crianças, mulheres, idosos e pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida). 

10h10 - 10h55: Apresentação da priorização aos participantes da oficina em 
plenária, 10 minutos por grupo. As seguintes questões orientam este bloco: 

● Quais seriam as principais oportunidades e ameaças para 
promoção de um espaço público adequado para pedestres e 
ciclistas? Quais seriam as áreas ou vias mais importantes em 
relação a este tema? 

● Quais seriam as principais oportunidades e ameaças para 
promoção de habitação popular e moradia digna? Quais seriam as 
áreas ou empreendimentos mais importantes em relação a este 
tema? 

● Quais seriam as principais oportunidades e ameaças para oferta 
de infraestrutura urbana e serviços públicos? Quais seriam as 
áreas ou equipamentos públicos mais importantes em relação a 
este tema? 

● Quais seriam as principais oportunidades e ameaças para 
dinamização da economia local? Quais seriam as áreas e 
atividades mais importantes em relação a este tema? 

● Quais seriam as principais oportunidades e ameaças para a 
acessibilidade e a integração física da Estação de Queimados com 
outros modos de transporte sustentáveis? 

● Quais seriam as oportunidades e ameaças em relação à 
preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental? Quais 
seriam as áreas, imóveis ou manifestações mais importantes em 
relação a este tema? 

10h55 - 11h30: Abertura para perguntas, comentários e esclarecimento de 
dúvidas dos participantes. 

11h30 - 
12h30 

Compatibilização de 
“oportunidades” e 

“ameaças” em 
plenária. 

11h30 - 12h30: Compatibilização de “oportunidades” e “ameaças” similares 
entre os grupos em plenária. As seguintes questões orientam este bloco: 

● Existem sobreposições em relação às questões levantadas por 
cada um dos grupos de trabalho? 

● Qual grupo ficará responsável por abordá-las na oficina? 
● Serão elaboradas propostas distintas associadas a uma mesma 

questão (oportunidade ou ameaça)? 

 12h30 - 
13h30 

Almoço Almoço (oferecido pelos organizadores no local  da oficina). 

(continua na próxima página) 
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2º dia 

Período Horário Atividade Detalhes 

Bloco 4 
(tarde) 

13h30 - 
15h30 

Desenvolvimento das 
propostas para 

potencialização das 
“oportunidades” e 
minimização das 

“ameaças” por tema. 

13h30 - 15h30: Elaboração das propostas para potencialização das 
"oportunidades" e minimização das "ameaças" identificadas em relação a 
cada um dos temas em grupos de trabalho. Os grupos de trabalho irão 
elaborar propostas para as questões indicadas como mais prioritárias em 
relação a seus respectivos temas. Cada uma das propostas será elaborada 
considerando os critérios relacionados à sua necessidade (urgência em 
relação à população afetada pelo projeto) e viabilidade técnica e financeira. 

As propostas serão estruturadas a partir das seguintes questões: 

● Quais são os objetivos da proposta? 
● Qual a área de abrangência da proposta? 
● Quais seriam as principais ações a serem realizadas para 

implementação da proposta? 
● Quais são os atores fundamentais para implementação da 

proposta no poder público, no setor privado e na sociedade civil? 

Cada uma das propostas deverá ser registrada em uma folha de flip chart 
para posterior apresentação em plenária. 

15h30 - 
17h45 

Apresentação das 
propostas por tema 

pelos grupos de 
trabalho em plenária. 

15h30 - 17h: Apresentação das propostas finais, que irão embasar o projeto 
conceitual a ser desenvolvido, por tema pelos grupos de trabalho em 
plenária, 15 minutos por grupo. 

17h - 17h45: Abertura para perguntas, comentários e esclarecimento de 
dúvidas dos participantes. 

17h45 - 
18h00 

Encerramento 
17h45 - 18h00: Mensagem de encerramento e agradecimento, mencionando 
quais serão os próximos passos da atividade. 

Fonte: Consórcio Conectar. 

 

6) Materiais e equipamentos 

Pré-oficina 

● Convite para a oficina, contendo briefing e programação. 
● Sumário executivo ou relatório completo de diagnóstico preliminar (P2). 
● Apresentação sobre o diagnóstico preliminar para ser enviada previamente 

aos participantes e para uso durante a oficina. 
● Materiais de referência em formato digital sobre os temas que estruturam a 

oficina (especialmente o Padrão de Qualidade DOTS 3.0, publicado pelo 
ITDP em 2017). 

● Breve questionário online sobre perfil pessoal, expectativas e resultados 
esperados. 
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Oficina 

● Materiais de comunicação institucional (banner). 
● Materiais de papelaria para desenvolvimento e registro das atividades (6 flip 

charts, mapas, plantas, etiquetas para votação, canetas, réguas, borrachas e 
lápis coloridos). 

● Ficha de campo, com a lista de oportunidades e ameaças identificadas por 
tema e espaço para inclusão de novos itens. 

● Notebook e Datashow para realização das apresentações. 
● Almoço. 
● Coffee-break. 
● Câmera para registro de fotos. 

Pós-oficina 

● Relatório do Projeto Conceitual (P4). 
● Breve questionário online sobre a atividade e resultados atingidos. 

7) Produtos 

O produto final referente a atividade será um Relatório do Projeto Conceitual (P4), 
com os conceitos e resultados da oficina descritos por meio de conteúdo narrativo, 
desenhos, mapas e foto-simulações das ideias propostas para o entorno da estação 
de trem de Queimados-RJ, Como anexo ao relatório, será fornecido registro da 
oficina (fotos). 
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Anexo 2 – Ata de reunião para verificação de informações e alinhamento de 
comunicação e participação social  
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Anexo 3 – Ata de reunião para o mapeamento de partes interessadas no projeto  
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Registro da Reunião Técnica 
Projeto de Reestruturação Urbana do Entorno da Estação de Queimados 

Ramal Japeri do sistema ferroviário metropolitano do Rio de Janeiro 
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REGISTRO DA REUNIÃO TECNICA 
Atividade 102 da Proposta Técnica 
 

Às 10h do dia 27 de novembro de 2018, reuniram-se, na Secretaria de Estado de 

Transportes (SETRANS) – Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 493, 10 andar, 

Copacabana, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, CEP 22.031-000 – do Consórcio: 

Bernardo Niskier, Bianca Caldas, Gerval de Almeida, Josué Setta, Clarisse Linke, 

Iuri Moura, Mauro Osório, Henrique Rabelo; e do Estado: Márcio Muniz (Gestor), 

Paulo César Pereira (fiscal), Bruno Sasson (fiscal), Sérgio Marcolini (SETRANS) e 

Izabel Souza (SETRANS), para a realização da Reunião Técnica prevista como 

Atividade 102 da Proposta Técnica vencedora da Licitação que originou o Contrato 

001/ASJUR/18 – CONECTAR – Elaboração de Projeto Básico para a 

Reestruturação Urbana de Áreas do Entorno da Estação de Queimados no Ramal 

Japeri, do sistema ferroviário metropolitano do Rio de Janeiro, denominado TOD – 

Queimados. A discussão da pauta contemplou: (i) o alinhamento de conceitos sobre 

Desenvolvimento Orientado pelo Transporte e (ii) os objetivos do projeto – o que faz 

parte do processo de revisão do Plano de Trabalho; e (iii) as expectativas e visão de 

longo prazo dos principais atores envolvidos (entes públicos, privados e sociedade 

civil)  – as quais devem constar no Plano de Comunicação e Participação Popular. 

Concluiu-se pelo encaminhamento de que os resultados das discussões das 

temáticas desta reunião e do desenvolvimento do trabalho das equipes técnicas na 

‘Fase 1 – Preliminar’ devem compor o ‘Produto P1 – Relatório Inicial’, fornecendo 

subsídios para a etapa seguinte, de ‘Diagnóstico’, devendo ainda, ser observados 

durante todo o Projeto. Às 12:30h foi encerrada a reunião, da qual eu, Bianca 

Caldas, lavrei esta ata, por mim assinada e pelos demais presentes. 
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