
Espaço público e mobilidade

Alto percentual de calçadas que não atende a requisitos mínimos de largura  
e quantidade de buracos ou desníveis (80%). Isto impacta principalmente grupos  

em situação de maior vulnerabilidade de ponto de vista de mobilidade urbana  
(deficientes, idosos, crianças e mulheres).

A ausência de iluminação pública adequada em 44% das faces de quadra  
da área prejudica a sensação de segurança e restringe a circulação a noite. 

Obstruções temporárias sobre as calçadas também são frequentemente  
observadas (32% das frentes analisadas possuíam alguma forma de obstrução),  

impondo ainda mais dificuldades aos pedestres

A presença de uma rede cicloviária deve ser planejada de forma a conectar diferentes 
áreas da cidade e dar acesso à estações de transporte coletivo de maior capacidade.  
A ciclovia compartilhada com pedestres presente ao longo do rio Abel, em parte do  

trecho da Rua Alcindo Bulhões Paes, ainda tem seu uso limitado. 



Espaço público e mobilidade

A presença significativa de comércio informal sobre as calçadas nas vias adjacentes  
à linha do trem e nas rampas de acesso à estação podem prejudicar a acessibilidade  

e a segurança dos pedestres.

A linha férrea age como um elemento indutor de segregação espacial, e a ausência  
de infraestruturas qualificadas em suas passarelas de travessia pode restringir a  

circulação de pedestres. As dificuldades impostas pela passarela que fica mais distante 
do mezanino, por exemplo, podem levar pessoas, principalmente de grupos mais 

vulneráveis, a escolherem opções mais inseguras para realizar a transposição.

Poucas calçadas na área central possuem arborização adequada, embora o  
Plano Diretor reconheça a importância da mesma na promoção da mobilidade ativa.  

Isto, atrelado ao fato das edificações contarem com os baixos gabaritos, faz com que 
apenas 8% das calçadas na área de intervenção sejam contempladas por elementos  

de sombra ou abrigo para o pedestre.

Há ausência de travessias com infraestrutura completa na região, compostas tanto  
por faixa de travessia de pedestres visível quanto rampa de acesso. Apenas uma 

travessia do tipo foi observada na área de intervenção. Este elemento se mostra crítico 
principalmente em locais com grande fluxo de pedestres, como nas saídas da estação de 
trem, que estão entre os pontos com maior ocorrência de atropelamentos no município.



Serviços públicos

Concentração de equipamentos públicos no entorno da 
estação, em comparação a outras partes do território 

municipal, pode favorecer o acesso a equipamentos de 
uso cotidiano e esporádico, essenciais à vida urbana.

A presença de um equipamento de ensino superior (Univ. 
Estácio de Sá) no entorno da estação reforça o papel 

de  centralidade da área em relação a Queimados e aos 
outros municípios em seu entorno.

A ausência de equipamentos voltados à primeira infância 
na área de intervenção, no entanto, dificulta o acesso 

aos mesmos por parte da população.

A falta de mobiliário e manutenção, além do uso 
inadequado de equipamentos de esporte e lazer, 

restringem o acesso inclusivo e qualificado a eles. Um 
exemplo disso é a quadra poliesportiva ao lado do 

Corpo dos Bombeiros, que no momento está sendo 
utilizada como estacionamento para automóveis.

O município de Queimados possui a maior taxa de 
homicídios do Estado do Rio de Janeiro e uma das 
mais altas do Brasil. Esta questão compromete o 

crescimento do do comércio e serviços no município, 
além de impactar diretamente na circulação de 

pedestres e ciclistas na região, principalmente à noite.

Investimentos recentes no sistema de abastecimento de água podem significar redução nos custos  
de reestruturação urbana do projetos DOTS. Entretanto, ainda é necessário reestruturar a rede de coleta  

de esgoto e de drenagem, que no momento se encontra como um sistema misto.



Habitação e desenvolvimento econômico

O equilíbrio observado entre áreas residenciais e comerciais na área de intervenção 
é favorável à promoção do DOTS, por promover vitalidade urbana e o fácil acesso  

a serviços. A ausência de habitações populares no centro, porém, pode representar  
uma barreira para a implementação do DOTS socialmente inclusivo.

A parcela considerável de áreas dedicadas a estacionamentos fora da via  
(3,5% da Área 1) estimula o uso do automóvel e pode restringir usos dedicados  

a atividades mais relevantes social, econômica e ambientalmente.

A presença significativa de lotes subutilizados ou não edificados (8,9% da Área 1) 
representa uma oportunidade de desenvolvimento de novos empreendimentos e  
projetos alinhados com os conceitos de DOTS no entorno da estação. Há poucos  

terrenos vazios, entretanto, sendo anunciados na região, o que indica que não há um 
interesse claro no melhor aproveitamento destes.

O crescimento no número de domicílios em Queimados superou o crescimento 
populacional, destacando a demanda por mais residências na região. 



Habitação e desenvolvimento econômico

Há, contudo, uma baixa oferta de empregos no município: para cada 10 habitantes é 
contabilizado apenas 1 emprego formal. Adicionalmente, o salário médio dos empregados 

formais da região é inferior à média da periferia metropolitana, evidenciando que estes 
empregos são de menor qualificação.

A grande presença de atividades de comércio e serviços em Queimados evidencia a 
centralidade do município neste quesito. Foi este setor o responsável pelo crescimento 

recente no número de empregos.

Como a informalidade de empregos é muito elevada, políticas de formalização podem 
ajudar a fomentar a economia do município. Entre 2014 e 2017, os empregos formais 
sofreram uma queda de 30,8%. Esse número, no entanto, voltou a crescer em 2018.

A concentração empresarial em torno da estação é responsável pelo aumento do preço 
dos lotes na região, o que por sua vez acaba afastando a população dessas áreas. Há de 
se preocupar também com um possível processo de gentrificação causado pelas obras 

de reestruturação urbana previstas no DOTS.



Transporte público

Segundo o PDTU-RMRJ, os deslocamentos diários do 
município são realizados majoritariamente por modos de 
transporte público coletivo (80%) e as viagens dentro do 
município ocorrem majoritariamente para a região central 

(60%) no horário de pico da manhã.

Grande quantidade de pontos de transporte 
complementar (mototáxis e vans) próximos à estação. 

Em pesquisa qualitativa realizada, percentual 
significativo dos usuários consultados acessam o 

sistema intermunicipal de trem e ônibus por meio de 
veículos individuais motorizados.

Não existem no município políticas de priorização de circulação de transportes coletivos, como faixas exclusivas. 
A implementação de medidas do tipo pode aumentar a eficiência do sistema e incentivar seu uso. A Av. Irmãos 

Guinle, por exemplo, se encontra saturada devido à presença de automóveis, de ônibus, de pontos de táxi, 
de mototáxi e de áreas de carga e descarga, causando transtornos aos passageiros de transporte público e à 

população como um todo.

A estação ferroviária de Queimados é um ativo para 
cidade, sendo fundamental para a promoção do DOTS.  
Esta recebe diariamente a segunda maior quantidade de 

passageiros dentre as estações do do ramal Japeri  
(16.500 passageiros/dia).

A maioria dos usuários do sistema intermunicipal de trem e ônibus consultados em pesquisa qualitativa  
realizada utilizam o serviço para acessar o local de trabalho (70%).



Transporte público

A falta de conforto e informação nos pontos de embarque também podem ser fatores 
impeditivos a uma maior adoção do transporte público por ônibus no município. Em 

pesquisa qualitativa realizada, este foi o item com menor pontuação dentre os usuários 
da linha de ônibus intermunicipal. Nenhum dos pontos de embarque e desembarque 

identificados possuíam qualquer informação relacionada às linhas que por ali passam, e 
67% não contava com nenhuma infraestrutura de conforto ou abrigo aos usuários.

A maior parte dos usuários consultados, tanto do trem (52%) quanto do ônibus 
intermunicipal (65%), chegam à estação ou ao ponto de embarque por meio de 

sistemas de transporte público coletivo, realçando a importância do sistema municipal 
de transporte como alimentador do metropolitano. 

O tempo de viagem e a confiabilidade do sistema de trem, relacionado à prioridade viária do veículo, foi o principal motivo para a escolha do modo entre os usuários ouvidos 
(73%). Já para os usuários de ônibus intermunicipal (56%), o fator decisivo foi a proximidade do ponto de origem/destino com o ponto de embarque/desembarque, muito 

influenciado pelas condições de transbordo e ressaltando a importância de um mobiliário adequado, que proveja conforto e abrigo aos passageiros.



Transporte público

Diversas linhas de ônibus municipais conectam bairros periféricos ao centro, podendo 
também servir de alimentadoras para os sistemas de transporte intermunicipal, como 
o trem e os ônibus. Entretanto, atualmente há apenas 1 linha de ônibus municipal que 

conecta os territórios ao sul e ao norte da linha férrea, o que restringe o acesso da 
população ao território municipal como um todo.

O acesso à plataforma de embarque da estação de trem foi o item que obteve pior 
avaliação pelos usuários consultados em pesquisa qualitativa. O acesso ao mezanino 
é dificultado por vendedores informais localizados na rampa de acesso, a inclinação 
desta é acima do limite recomendado e o acesso à plataforma de embarque se dá 

exclusivamente através de escadas. Desta forma é restringido o acesso de pessoas 
com maior vulnerabilidade à estação de trem.

Na pesquisa qualitativa realizada, há uma maior satisfação quanto ao sistema de trem 
(nota média de 5,9) do que à linha intermunicipal (nota média de 5,4). Entretanto, este 

resultado ainda está aquém do satisfatório do ponto de vista do usuário.

Como evidência da importância da integração tarifária e do incentivo que a mesma 
confere o uso do transporte público, foi observado que cerca de 24% dos usuários 
entrevistados de ambos os modos utilizam mais de três meios de transporte público 

coletivo no deslocamento rumo ao seu destino final.



Patrimônio histórico, cultural e ambiental

Espaços públicos importantes, que são pontos de 
encontro para manifestações culturais, como a Praça dos 
Eucaliptos, são lugares prioritários para recebimento de 

projetos que valorizem a cultura local.

A carência de infraestrutura e mobiliário, ou mesmo a 
falta destes nos espaços urbanos e nas vias de acesso 

a estes, pode restringir sua apropriação e uso pela 
população local.

O único bem do município que possui tombamento parcial pelo INEPAC-RJ é a Igreja Nossa Senhora da 
Conceição. Isto põe em risco a preservação dos demais patrimônios identificados na região e reduz o número de 

marcos associados à identidade local.

A concentração de bens relevantes da história e cultura 
na área de intervenção revela a oportunidade de se 
elaborar um projeto que valorize a identidade local.
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Outros patrimônios identificados foram a Feira Livre que ocorre na Avenida Tinguá, o cume do Morro do Cruzeiro, 
o Queimados Futebol Clube, a Cabana Espírita do Pai Fabrício, o Cemitério Municipal, a Praça da Nossa Senhora 

da Conceição, o Espaço Cultural Professor Antônio Fraga e a Biblioteca Municipal Reinaldo dos Santos Halm.
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