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Sobre o Relatório do Estudo Preliminar e de Viabilidade
Econômico-Financeiro
Este Produto 5.3 - Relatório do Estudo Preliminar e de Viabilidade
Econômico-Financeiro 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, e
corresponde ao produto final desta Fase 4 dos trabalhos - Estudo Preliminar e de
Viabilidade Econômico-Financeira.
Conforme previsto na Proposta Técnica, nesta Fase se desenvolvem as seguintes
atividades:
o
o
o
o
o
o
o
o

401 - Elaboração do Partido Urbanístico;
402 - Realização de Reuniões Técnicas;
403 - Identificação e Quantificação dos Custos;
404 - Seleção da Alternativa de Mínimo Custo;
405 - Quantificação dos Benefícios Socioeconômicos;
406 - Análise Benefício/Custo;
407 - Recuperação de Custos do Projeto;
409 - Elaboração do Relatório do Estudo Preliminar e de Viabilidade
Econômico-Financeira

Fazem parte deste produto os seguintes documentos:
● Anexo I - Projetos - Estudo Preliminar de Intervenção Urbana - 29 (vinte e
nove pranchas impressas em tamanhos diversos (dois jogos com 12 e 17
desenhos, relativos às entregas preliminares 5. 1 e 5.2);
● Anexo II - Estimativas de Custo;
● Anexo III - Apresentações - Definição do Escopo; Apresentação ao Prefeito;
Apresentação ao Banco Mundial; Apresentação a Supervia; Apresentação Audiência Pública;
● Anexo IV - Entorno Imediato e Estação Ferroviária - Intervenções de Curto,
Médio e Longo Prazo;
● Anexo V - Relatório de Contagens - pedestres e veículos no Entorno
Imediato;
● Anexo VI - Planilhas de viabilidade financeira.
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Os documentos acima referenciados são parte integrante deste Produto 5.3
conforme previsão constante na Proposta Técnica para esta Fase 4 - Estudo
Preliminar e de Viabilidade Econômico-Financeira do contrato.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2019
Consórcio Conectar
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Introdução
Este Produto 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 4 - Estudo Preliminar e de Viabilidade
Econômico-Financeira do contrato, o Consórcio Conectar deve apresentar o
1
denominado Partido Urbanístico , que corresponde à primeira aproximação
projetual das intervenções urbanas no espaço público da área de estudo, ou, em
outras palavras, o Estudo Preliminar dos Projetos Urbanos, que virão a ser
desenvolvidos posteriormente em Projetos Básicos. As propostas desenvolvidas,
conforme previsto na Atividade 402 da Proposta Técnica - Realização de
Reuniões Técnicas, são apresentadas e discutidas com os diversos atores que
possam exercer algum papel na implementação do projeto de DOTS - proprietários
de imóveis, empresários do setor comercial, de serviços e do mercado imobiliário,
representantes da sociedade civil e da administração pública municipal, além da
própria fiscalização do contrato.
2

À partir do Estudo Preliminar, são identificados os custos envolvidos nas
intervenções através de orçamentos estimativos, e com base nestes custos,
projetam-se cenários para implementação dos projetos, selecionando uma
3
alternativa de custo mínimo , para que se dêem os estudos econômicos e
4
financeiros , com o objetivo de avaliar a viabilidade do projeto.
As atividades que compõem esta Fase 4 dos trabalhos, são objeto de
detalhamento neste Relatório, e serão abordadas nos capítulos seguintes.
Este Relatório do Estudo Preliminar e de Viabilidade Econômico-Financeira,
Produto 5.3, corresponde ao Produto Final desta Fase 4 dos trabalhos, encerrando
assim mais uma etapa do contrato.

401 - Elaboração do Partido Urbanístico (da Proposta Técnica).
403 - Identificação dos Custos (da Proposta Técnica).
3
Atividade 404 - Seleção da Alternativa de Mínimo Custo (da Proposta Técnica).
4
Atividades 405 a 408 -; Quantificação dos Benefícios Socioeconômicos; Análise
Benefício/Custo; Recuperação de Custos do Projeto; Devolutiva do Estudo
Preliminar e de Viabilidade Econômico-Financeira;
(da Proposta Técnica).
1
2

Atividade
Atividade
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1 - Partido Urbanístico
Correspondendo à Atividade 401 - Elaboração do Partido Urbanístico, da Proposta
Técnica, neste momento, são apresentadas as primeiras propostas de intervenções
em ruas e avenidas no Entorno Próximo e Imediato à Estação Ferroviária (Áreas 1 e
2), e ainda projetos de praças e espaços públicos a serem criados ou revitalizados
no âmbito do projeto de Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável em
elaboração para Queimados.
No Partido Urbanístico são estabelecidos parâmetros básicos e conceitos para a
intervenção urbana, de forma geral, e de forma específica e localizada, traz
propostas de intervenções em pontos estratégicos dentro da área de intervenção,
fundamentais para o alcance dos objetivos do projeto.
Os projetos e propostas presentes neste documento foram apresentados à
Fiscalização, à Prefeitura Municipal de Queimados, ao empresariado queimadense,
à Supervia, à população de Queimados através de Audiência Pública realizada em
11 de setembro de 2019, e ao Banco Mundial em reunião realizada no dia 12 de
setembro.

Objetivo
O objetivo deste Produto é apresentar as primeiras proposições do Consórcio para
as intervenções urbanas na área de estudo, e posteriormente, verificar a viabilidade
Econômico-Financeira das propostas. O Partido Urbanístico procura traduzir,
através de projetos, as adequações no espaço público de Queimados
fundamentados nos princípios do Desenvolvimento Orientado ao Transporte
Sustentável, sensíveis ao local, considerando seu sítio, peculiaridades, e ainda as
expectativas da sociedade, baseadas nos resultados do Processo Participativo,
objeto da Fase anterior deste trabalho.

Metodologia
Para o desenvolvimento dos projetos, foram considerados todos os dados obtidos
através do Diagnóstico (Produto 2) - que inclui o Levantamento Topográfico
(Produto 3) - e as contribuições obtidas através do processo de consulta pública,
que teve como principal atividade a Oficina de DOTS em Queimados realizada em
maio/2019 (Produto 4 - Projeto Conceitual).
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As informações destes produtos - de caráter absolutamente técnico no primeiro
(Produto 2), e de natureza intuitiva ou mais vinculada à percepção dos participantes
da Oficina de DOTS no caso do último - foram fundamentais na concepção das
propostas, que ao contemplar leituras técnicas e comunitárias, instruem aos
projetistas, aspectos diversos e complexos que envolvem cada localidade e cada
problemática, munindo a equipe técnica dos conhecimentos necessários sobre o
local, permitindo o desenvolvimento de propostas específicas e viáveis.
A equipe de projetos realizou ainda diversas visitas em campo, aferindo
informações e impressões sobre cada local, aliadas a contatos com a
administração pública local para dirimir dúvidas e procurar as melhores soluções
para os problemas apresentados.
Os projetos desenvolvidos neste Estudo Preliminar procuram informar da maneira
mais precisa os materiais empregados, utilizando para tal, aplicativos gráficos
comuns da prática da visualização de projetos de arquitetura e urbanismo. Os
estudos procuram, da mesma forma, representar graficamente as soluções de
mobilidade, as estratégias de ocupação dos espaços e ainda, possíveis
oportunidades para o desenvolvimento de parcerias entre entes públicos e privados
para investimentos na reestruturação urbana das áreas centrais de Queimados,
aspecto este que será objeto de aprofundamento pela equipe de Economia e
Direito Urbanístico que compõe o Consórcio Conectar ao longo desta e da próxima
Fase dos trabalhos.
No que diz respeito aos aplicativos gráficos utilizados nesta Fase, destacamos os
seguintes:
●
●
●
●
●

QGIS Development Team - QGIS 2.18;
Autodesk - Autocad 2013 e 2017;
Trimble - Sketchup Pro 2017;
Chaos Group - Vray 3.4;
Adobe - Photoshop CC 2018;

As bases cartográficas desenvolvidas ao longo da Fase 2 - Diagnóstico, produzidas
utilizando o QGIS - aplicativo livre de Sistema de Informações Georreferenciadas SIG (ou GIS em inglês), foram revisitadas, e seus dados incorporados a uma Base
Geral, em formato DWG - software Autocad - para que fossem espacializados os
locais objeto de projetos específicos, intervenções viárias de caráter
estrutural-estratégico, e os projetos viários, de integração modal e urbanos
elencados.
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Partindo da grande escala (mais próxima do planejamento urbano) em direção à
escala do projeto urbano, as peças gráficas ilustram intervenções estruturantes em
nível de diretrizes e recomendações - para soluções na Área de Influência (raio de
3km), soluções desenvolvidas em nível de Estudo Preliminar (que não serão objeto
de detalhamento no Projeto Básico) - para Projetos Específicos no Entorno Próximo
(raio de 850m), e propostas de intervenção na escala local - do bairro, da rua, da
praça, no caso de propostas e projetos dentro do Entorno Imediato (raio de 425m).
Dessa forma, as peças gráficas produzidas em maior escala, foram produzidas com
o emprego dos aplicativos Autocad e Photoshop (para o refinamento da
apresentação gráfica - em alguns casos), enquanto os Projetos Específicos, além
destes dois aplicativos, em sua produção foi utilizado SketchUp, no
desenvolvimento de maquetes eletrônicas, Vray para as renderizações destas com
materiais/acabamentos utilizados no projeto, luz e sombra realísticos, e por fim,
novamente o Photoshop, para humanização e pós produção das renderizações.

Referencial Teórico
As propostas contidas neste produto visam contribuir com a promoção do
Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável - DOTS na cidade de
Queimados. Estas foram elaboradas levando em consideração a definição do
conceito presente em referências amplamente reconhecidas por especialistas e
instituições engajadas no tema no Brasil e internacionalmente, sendo elas:
● Transforming the Urban Space through Transit Oriented Development - The
3V Approach (SALAT, OLLIVIER, 2017);
● Padrão de Qualidade DOTS (versão 3.0 - ITDP, 2017);
● Guia de Implementação de Políticas e Projetos de DOTS (ITDP Brasil, 2017);
● DOTS nos Planos Diretores (WRI Brasil, 2018).
De um modo geral, a definição contida nestas referências reafirma a necessidade
do planejamento integrado de transporte e do uso do solo para a indução de
padrões de mobilidade mais sustentáveis nas cidades e regiões metropolitanas.
5
Suzuki, Cervero e Iuchi (2013) , em publicação lançada com apoio do Banco
Mundial, fazem a seguinte afirmação sobre o tema:
“A integração satisfatória do transporte coletivo com o uso 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
5

Suzuki, Hiroaki; Cervero, Robert; Iuchi, Kanako. 2013. Transforming Cities with Transit : Transit and Land-Use Integration for
Sustainable Urban Development. Urban development;. Washington, DC: World Bank. © World Bank.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12233 License: CC BY 3.0 IGO.
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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” (SUZUKI, CERVERO e IUCHI, 2013, p. 1).

A publicação “Transforming the Urban Space through Transit Oriented Development
- The 3V Approach” ( SALAT, OLLIVIER, 2017), também lançada com apoio do
Banco Mundial, reafirma este entendimento. A narrativa contida nesta publicação,
ressalta a importância de três “valores” a serem considerados no planejamento de
iniciativas (tanto de política urbana, quanto de projeto) voltadas à promoção do
DOTS, sendo eles:
● Nó (Node Value) : indica a importância da estação na rede de transporte de
média ou alta capacidade (transit network) baseada em seu volume de
passageiros, intermodalidade e centralidade;
● Lugar (Place Value): descreve a qualidade urbana do lugar e sua atratividade
em termos de amenidades e equipamentos públicos (ex. educação e saúde);
do tipo de desenvolvimento urbano; da acessibilidade por meio de
caminhada e do uso de bicicletas; da qualidade do tecido urbano no entorno
da estação (especialmente em relação a acessibilidade de pedestres,
dimensão das quadras e desenho do sistema viário), capaz de criar bairros
vibrantes; e da mistura de usos do solo (residenciais e não-residenciais);
● Potencial de Mercado (Market Potential Value) : se refere ao potencial de
mercado imobiliário ainda não explorado nas áreas no entorno da estação.
Tendo como ponto de partida o Termo de Referência do projeto, foram analisados
indicadores compatíveis aos sugeridos pela publicação no diagnóstico (Produto 2)
elaborado para subsidiar o projeto.
É importante ressaltar que a implementação do conceito de DOTS, por meio de
uma política ou projeto urbano, precisa levar em consideração o contexto local de
cada cidade, em uma lógica de “adaptação” visando o “aprimoramento” das
soluções e a maximização de seus respectivos resultados (ou benefícios).
Nas últimas décadas, a discussão teórica e a prática relativa ao tema se
concentraram nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, ganhando evidência mais
recentemente em países latino-americanos. Nesse sentido, o projeto de
Reestruturação Urbana de Áreas no Entorno da Estação de Queimados possui
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um aspecto exploratório importante para esta agenda no Brasil, tendo em vista a
necessidade de “tropicalização” do conceito diante da realidade local.
Além de considerar aspectos históricos e culturais, o projeto em Queimados
precisa identificar soluções técnicas que viabilizem as propostas em um cenário
muito desafiador do ponto de vista socioeconômico. A iniciativa precisa ser
encarada como uma oportunidade de ressignificação da cidade e de dinamização
econômica, atraindo investimentos, empregos formais e receita para o município.
Estes potenciais benefícios citados podem contribuir decisivamente para minimizar
as desigualdades territoriais existentes e induzir padrões de mobilidade mais
sustentáveis, reforçando ainda o papel do sistema ferroviário como estruturador do
transporte de passageiros em nível metropolitano no Rio de Janeiro.

Referencial Técnico - dimensionamento de infraestruturas voltadas à mobilidade
Para o dimensionamento de calçadas, vias de circulação de veículos motorizados,
infraestrutura cicloviária e abrigos de ônibus foram utilizadas várias referências,
entre elas:
● NBR 9050 - 3ª edição - 11/09/2015;
● Resolução nº 236 do CONTRAN – Volume IV (Sinalização Horizontal) do
Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito;
● Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana - Transporte Ativo
(BRASIL, 2017);
● Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana - Sistemas de
Prioridade ao Ônibus (BRASIL, 2017);
● Guia de Planejamento Cicloinclusivo (ITDP, 2017);
● Urban Street Design Guide (NACTO, 2013);
● Global Street Design Guide (NACTO, 2016);
Naturalmente, por se tratar de um projeto de reestruturação urbana, onde o objeto
é a área central de uma cidade existente e consolidada, os parâmetros contidos
nos guias e manuais nem sempre são possíveis de serem aplicados no local, dada
a exiguidade de espaço disponível, de forma que as propostas procuram oferecer
as melhores condições possíveis para a circulação de veículos e pedestres,
considerando as pré-existências. Cabe ressaltar, que no caso da Norma Técnica
Brasileira 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos, as dimensões mínimas indicadas à circulação de pedestres, representam
o padrão mínimo para todas as calçadas projetadas, condicionando o
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dimensionamento à infraestrutura destinada aos demais modais de transporte ao
pleno atendimento da referida Norma.
O dimensionamento dos passeios e leito carroçável, foi orientado primeiramente
pelo próprio Termo de Referência, que ao determinar a conceituação da
intervenção pelo Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável, condiciona
o redesenho do traçado viário, a um modelo onde a prioridade é dada ao pedestre,
6
ciclista e usuário do transporte coletivo em relação ao automóvel individual ,
mencionando explicitamente, que o projeto deverá conter alargamento de
7
calçadas, plantio de árvores e implantação de mobiliário urbano , implantação de
8
infraestrutura cicloviária , “ordenação da presença de automóveis”, de modo a
9
“evitar o trânsito no entorno imediato à estação” e finalmente, a “reorganização do
10
comércio informal em espaço público” .
O novo traçado viário proposto, obedece rigorosamente a essas diretrizes, o que na
maior parte dos casos, já significa desafio considerável, dado que o espaço
disponível quase sempre é insuficiente para acomodar as infraestruturas nas
dimensões mínimas definidas pelas normas, guias e manuais.
De toda forma, postos os fatos acima, o dimensionamento final de calçadas,
infraestrutura cicloviária e leitos carroçáveis foi auxiliado por contagens de
pedestres, ciclistas e veículos no entorno imediato à estação, objeto de relatório
específico, Anexo V deste Relatório.

1.1 - Definição do Escopo
O primeiro passo adotado ao iniciar-se esta Fase 4 dos trabalhos, foi a definição do
escopo geral da intervenção, neste caso, referimo-nos à inclusão de novas áreas
de projeto ocasionadas pelas contribuições dos participantes da Oficina DOTS em
Queimados, momento onde a equipe técnica teve a oportunidade de se conectar
com representantes de organizações da sociedade civil, com moradores e
representantes do poder público e Supervia, e conhecer eventuais problemas e
11
demandas não visíveis à partir do olhar técnico da equipe do Consórcio .

6

Item 7.1 do Termo de Referência.
Item 8.8, subitem “a” do Termo de Referência.
8
Item 8.8, subitem “b” do Termo de Referência.
9
Item 8.8, subitem “d” do Termo de Referência.
10
Item 8.8, subitem “f” do Termo de Referência.
11
Além da Oficina de DOTS e da realização de reuniões técnicas para definição do escopo do projeto, o processo de
consulta pública foi complementado por outras atividades, como pesquisa de percepção com usuários de transporte público,
audiências públicas, reuniões direcionadas e oficinas em escolas públicas. Paralelamente, foi mantido um canal permanente
de comunicação com a população por meio da seção “Fale Conosco” do site e do Facebook do Conectar Queimados. Todas
os resultados foram sistematizados e compartilhados com a equipe técnica do Consórcio Conectar. O resumo das atividades
7
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Após a realização da Oficina, já com as listas de propostas discutidas nas
plenárias, a equipe de projetos desenvolveu um mapa chave, onde todas as novas
propostas - viáveis do ponto de vista do consórcio, para inclusão no escopo dos
trabalhos - foram espacializadas, e apresentadas à Fiscalização na reunião de 28
de maio de 2019, na sede da Secretaria de Transportes do Estado, onde também
estava presente, o Subsecretário de Urbanismo de Queimados, André Bianche, que
passou a participar de todos os encontros entre Consórcio e Fiscalização. Na
ocasião foi apresentada junto com o mapa geral das intervenções propostas, uma
lista com os possíveis projetos, uma primeira versão de possíveis programas de
necessidades para cada intervenção, e ainda uma proposta de definição de
formato de apresentação dos projetos, com a finalidade de se estabelecer os
parâmetros para a avaliação por parte da Fiscalização, e permitir que as propostas
pudessem ser desenvolvidas e apresentadas com informações suficientes para a
compreensão e aprovação de todos os envolvidos no processo.
As proposições do Consórcio quanto ao formato do produto, as áreas específicas
de projetos e o escopo geral de cada intervenção, foram aprovadas pela
Fiscalização e a lista e mapa apresentados, fazem parte do Anexo III deste
Relatório.

Formato do Produto
Os projetos que fazem parte deste Partido Urbanístico, conforme entendimentos
com a Fiscalização, dividem-se basicamente no redesenho de ruas e avenidas, e
em projetos específicos - espaços públicos como praças, calçadões e parques, e
obras de arte de engenharia, como passarelas para pedestres e ciclistas e um
viaduto sobre a linha férrea.
Para a apresentação das intervenções em vias públicas, foi definido que seriam
apresentadas seções de cada via projetada e trechos curtos em planta de forma
esquemática, contendo o dimensionamento dos diferentes espaços destinados à
circulação e permanência - calçadas, ciclovias e ciclofaixas, leito carroçável, faixas
seletivas para o transporte coletivo, canteiros, faixas de estacionamento e carga e
descarga, e ainda áreas de permanência ao longo das calçadas.
Para a apresentação das propostas dos projetos específicos, foi definido que
seriam desenvolvidas plantas de cada intervenção, e ao menos uma perspectiva

e principais resultados foram relatados por meio da carta 21/2019, protocolada junto a comissão de fiscalização no dia 17 de
outubro de 2019.
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ilustrativa, de modo a permitir a compreensão e posterior estimativa de custos por
parte da equipe de orçamentos que atua nesta Fase dos trabalhos.

Figuras 1 e 2. Exemplo do formato de apresentação dos projetos para o produto Partido
Urbanístico - Seção Tipo de via e Perspectiva em projetos específicos - a Av. Irmãos Guinle, dada
sua importância é tratada como Projeto Específico.
Fonte: Consórcio Conectar.

Escopo - Áreas de Projeto
Conforme mencionado no item acima, grande parte do projeto se resume ao
redesenho das vias na área de intervenção, contudo, muitos espaços públicos
relevantes encontram-se na área de estudo e fazem parte do escopo da
intervenção urbana, como já prevê o Termo de Referência.
Com base nos valores “lugar” e ”potencial de mercado” da publicação
“Transforming the Urban Space through Transit Oriented Development - The 3V
Approach” (SALAT, OLLIVIER, 2017), entende-se que a qualificação dos espaços
públicos, incluindo os espaços abertos de lazer, é parte fundamental de um projeto
de DOTS, com vistas a proporcionar espaços qualificados que atuarão como
atrativo à população, fazendo com que passem a exercer papel de destino ou ao
menos passem a motivar uma maior permanência, um uso mais extensivo da
centralidade da estação ferroviária de Queimados.
Cabe compreender que na tradução dos conceitos globais do DOTS para a
realidade da Baixada Fluminense, devido à particularidades locais, o valor “lugar”
passa a representar possivelmente um papel de maior protagonismo do que em
projetos em países desenvolvidos, dado o grau de precariedade - de forma geral 19

do espaço urbano em questão. Na visão do Consórcio Conectar, atuar no sentido
de requalificar e produzir mais e melhores espaços públicos dentro do Entorno
Imediato da Estação, e mesmo no Entorno Próximo, no caso de Queimados, é de
primeira importância para o sucesso do projeto, dado à carência de, e baixa
qualidade dos espaços públicos no local, que no momento, não agregam qualquer
valor de mercado ao solo urbano.
As intervenções propostas para os espaços públicos, tem em seu objetivo, mudar a
percepção sobre o território, transformando espaços subutilizados em destinos,
para o lazer e a cultura, que convidam à permanência e à interação social,
fomentando a economia local, atraindo investimentos, moradores, e novas
atividades, servindo de alavanca para o início de um ciclo virtuoso do ponto de
vista
do
desenvolvimento
econômico
para
a
cidade, provocando
conseqüentemente, o aumento do “potencial de mercado” na centralidade, vital
para a sustentabilidade do projeto, através dos mecanismos de captura da
valorização imobiliária.
Parte desses espaços foram acrescidos após a realização da Oficina DOTS, e o
resultado final desta listagem segue abaixo:
1. Praça Doutor Rubens de Lima;
2. Praça Nossa Senhora da Conceição;
3. Polo Gastronômico Camarim - atual Praça do Cezinha;
4. Praça dos Bombeiros;
5. Morro da Caixa D´Água - Praça Esportiva e Praça do Topo;
6. Topo do Morro do Cruzeiro;
7. Parque Linear Rio Abel - Alagados Construídos;
8. Avenida Irmãos Guinle;
9. Av. Alcindo Bulhões Paes - Marginais do Rio Abel;
10. Baixio do Viaduto;
11. Viaduto Novo;
12. Rua Eloy Teixeira;
13. Rua Nova de Transbordo do Transporte Coletivo Municipal;
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Figura 3. Área de Projetos - locais de projetos específico, como praças, viadutos e passarelas, e
de espaços públicos estratégicos nos bairros da região do entorno da estação ferroviária de
Queimados-RJ.
Fonte: Consórcio Conectar.
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Escopo - Ruas e Avenidas
Conforme as definições do Diagnóstico - Fase 2, onde foram pactuadas com a
Fiscalização e a Prefeitura Municipal de Queimados, as vias que seriam incluídas no
levantamento topográfico e conseqüentemente seriam objeto de projetação nas
fases seguintes, neste Estudo Preliminar, iniciaram-se as proposições para estas
vias, expressas na lista abaixo:
Eixos viários levantados e contidos na Área 2:
1. Avenida dos Inconfidentes;
2. Rua Olímpia Silva;
3. Rua Ver. Marinho Hemeterio Oliveira;
4. Rua Nilópolis;
5. Estrada do Lazareto;
6. Estrada Francisco Antônio Russo;
7. Avenida Irmãos Guinle;
8. Rua Heloísa;
9. Avenida Prof. Avelino Xanxão;
10. Avenida Dr. Pedro Jorge;
11. Estrada Pastor Antonio Martins;
As demais vias, são ruas e vielas locais, de maior ou menor importância na
mobilidade urbana, conforme sua proximidade com a estação ou o acesso ao
transporte coletivo. Todas as vias dentro da poligonal que define o Entorno
Imediato (425 metros) estão sendo trabalhadas, e parte delas já conta com
proposições neste Produto Preliminar, dentro das pranchas que fazem parte do
Anexo II.

1.2 - Propostas de Intervenção
Conceituação das Propostas
O conceito norteador das propostas deste trabalho foram dadas no próprio Termo
de Referência que faz parte do conjunto técnico pertinente à licitação que originou
este Contrato, e que define o Desenvolvimento Orientado ao Transporte
Sustentável como a espinha dorsal da conceituação do trabalho. O conceito e
princípios foram apresentados e discutidos ao longo das fases que precedem este

22

Estudo Preliminar e não se faz necessário discorrer sobre as mesmas neste
momento.
Ruas Completas
Contudo, para as intervenções no sistema viário, no redesenho das vias públicas, o
conceito de Ruas Completas foi importante o desenvolvimento das propostas, que
corresponde basicamente a se desenhar as ruas para usuários de todos os modos
de

transporte,

com

foco

especial

nos

modos

sustentáveis,

permitindo

acessibilidade plena a todos os usuários, independente de sua idade, renda ou
facilidade de locomoção (WRI BRASIL, 2019). A adoção de medidas que visem o
desenho de ruas completas, produz um ambiente seguro e confortável para o
pedestre, criando redes densas de rotas acessíveis, cicloviárias e de acesso ao
transporte coletivo, resultando num espaço público mais convidativo que por sua
vez impulsiona o comércio, cria oportunidades para a geração de espaços de
convívio e interação social, de forma que a permanência e apropriação do espaço
público pelas pessoas traz segurança, num ciclo virtuoso para o desenvolvimento
econômico e social.

Enclosure - Enclausuramento

O capítulo 4 da publicação “Transforming the Urban Space through Transit Oriented
Development - The 3V Approach” (SALAT, OLLIVIER, 2017), “Using Good Urban
Design of the Public Realm to Create High Place Value”, propõe uma leitura do
espaço público, em oito qualidades capazes de aumentar o “valor do lugar”, um
12
dos três valores a considerar em um projeto de DOTS. Estas oito qualidades
foram consideradas nas leituras e proposições para os espaços públicos de
Queimados, e destacamos neste momento, a leitura do Enclosure ou
Enclausuramento, por proporcionar uma visão importante principalmente sobre o
sistema viário e a morfologia urbana na área de estudo.
Conforme abordado na Fase 2 - Diagnóstico, o Consórcio realizou análises das
seções das vias públicas na área de intervenção, com o objetivo de verificar se a
proporção entre largura das vias e altura das edificações existentes é condizente
com os usos, se contribuem ou não para produzir um ambiente urbano seguro e
confortável ao ser humano e às atividades que nele se desenvolvem. Dentre outros
Genius Loci (espírito do lugar); Enclosure (enclausuramento); Human Scale (escala humana);
Layering of Space ( divisão do espaço em camadas); Complexity (complexidade); Coherence
(coerência); Legibility (legibilidade) e Linkage (ligação ou conectividade física e visual);
12
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aspectos considerados nas análises, este se destaca por permitir uma leitura da
morfologia urbana que informa locais com oportunidades de melhoria, locais
adequados onde as proporções adequadas já influenciam positivamente o espaço
urbano, como nos calçadões da Praça Nossa Senhora da Conceição, e auxiliam o
desenvolvimento de propostas de intervenção.
Já adentrando as discussões sobre as adequações na Legislação Urbanística, foi
13
proposto que os gabaritos da zona central se mantivessem em torno de 5 (cinco)
pavimentos, considerando que este seria capaz de produzir uma proporção de
aproximadamente 1:1 (largura entre testadas = altura das edificações), ideal para
ruas comerciais e para produzir a sensação de enclausuramento (enclosure), que
auxilia na percepção da rua como ambiente fechado, “entre paredes”, estas
formadas pelas fachadas contínuas das edificações, todas com a mesma altura,
favorecendo a criação de um senso de lugar, importante e desejável aspecto para o
ambiente urbano.
Gabaritos mais elevados, conforme entendimentos entre o Consórcio, a
Fiscalização e a Prefeitura Municipal de Queimados, seriam ainda permitidos,
porém com condicionantes em relação à forma, que na proposta, prevê que as
edificações deverão conter embasamentos de até 5 pavimentos, alinhadas com o
restante das edificações, e andares adicionais viriam recuados em relação ao
embasamento, permitindo que torres de edifícios residenciais viessem a ser
construídas nestes casos, utilizando o terraço do embasamento como área comum
e de lazer destes empreendimentos. Assim, o efeito no solo da implantação de
edificações mais altas, seria tão positivo quanto o das edificações de até 5 (cinco)
pavimentos.
Conforme descrito nos capítulos anteriores, as propostas se dividem entre as
propostas de redesenho das vias públicas e as propostas específicas, objeto de
projetos de urbanismo, paisagismo e engenharia, que foram denominadas Projetos
Específicos neste Partido Urbanístico. As propostas desenvolvidas neste Estudo
preliminar foram as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.

Praça Dr. Rubens de Lima;
Praça Nossa Senhora da Conceição;
Polo Gastronômico Camarim - Praça do Cezinha;
Praça dos Bombeiros - Rua de Pedestres;
Topo do Morro da Caixa D´Água;

Proposta discutida na Reunião Técnica realizada em 11 de junho 2019, na Sede da Secretaria de
Educação de Queimados, com a presença do Subsecretário de Urbanismo. A proposta foi
novamente apresentada em todas as Reuniões Técnicas e apresentações seguintes, inclusive com
empresariado local, Supervia e na audiência pública de 11 de setembro de 2019.
13
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6. Topo do Morro do Cruzeiro;
7. Av. Alcindo Bulhõe Paes - Marginais do Rio Abel;
8. Baixio do Viaduto da Rua Aída;
9. Avenida Irmãos Guinle;
10. Rua Eloy Teixeira;
11. Parque Linear do Rio Abel - Alagados Construídos;
12. Viaduto Novo;

Reestruturação do Sistema Viário - articulações estratégicas
Foram desenvolvidas propostas de reestruturação do sistema viário, considerando
intervenções desde os acessos à cidade através da Rodovia Presidente Dutra, vias
novas a serem abertas, adequações em vias existentes e a construção de obras de
arte de engenharia - passarelas e viaduto sobre a linha férrea, de modo a permitir o
melhor funcionamento do projeto de DOTS em Queimados. Parte das propostas já
estão previstas pelo Plano Diretor municipal, e foram incorporadas nas diretrizes
básicas do projeto, que serão objeto da próxima fase do Trabalho - Fase 5 Proposta de Reestruturação.
As principais proposições dividem-se entre aquelas que estão no entorno da
estação - imediato ou próximo - e aquelas que se posicionam no raio de 3km à
partir da estação, na Área de Influência da estação, onde basicamente as
propostas se dão no nível da recomendação, pois estão fora da área de
intervenção do projeto.
As propostas na Área de Influência são as de caráter estruturador do território,
atuando na articulação de bairros e regiões da cidade, na relação da cidade com
seus vizinhos e o eixo indutor rodoviário representado pela Rodovia Presidente
Dutra. Já as propostas dentro dos raios de 850 e 425m à partir da estação
ferroviária, são aquelas que serão detalhadas e desenvolvidas no Projeto Básico, e
desempenham papel fundamental na aplicação dos princípios do DOTS em
Queimados. As propostas apresentadas na Área de Influência estão expressas
graficamente através das Figura 4 abaixo, e constam nos desenhos impressos em
grande formato, anexos a este relatório:
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Figura 4. Intervenções viárias e estratégicas para o projeto de DOTS na Área de Influência (raio de
3km à partir da estação ferroviária). Fonte: Consórcio Conectar.

Binário Marinho Hemetério - Cabo Virgílio
De caráter estrutural para o Projeto, a execução do binário formado pelas vias Av.
Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, e Vereador José Virgílio do Prado (Cabo
Virgílio), tem o papel de desafogar a saturada via atual de acesso e saída de
Queimados pela Rodovia Presidente Dutra, a Av. Ver. Marinho Hemetério. Na leitura
dos técnicos da Secretaria de Transportes e Trânsito de Queimados - SEMUTRAN,
esta é a única via em Queimados que apresenta nível de serviço não satisfatório,
26

sendo claramente observado tráfego lento em diversos horários. O binário em
questão também é contemplado pelo Plano Diretor de Queimados.

Novos acessos pela via Dutra
Na altura do quilômetro 189 da Rodovia federal, no sentido Sul (São Paulo), é
previsto um novo acesso à Queimados, pela Rua Santa Vitória e através da Estrada
do Riachão. A proposta é oriunda da Secretaria de Urbanismo de Queimados,
porém não se caracteriza como uma ação de curto ou médio prazo.
De papel mais importante, seria uma conexão na altura do quilômetro 194, onde o
Rio Abel se encontra com a Rodovia Federal. O corpo hídrico que corta o
município, conforme previsto pelo Plano Diretor, tem potencial de estruturar o
território e Queimados, conectando o Distrito Industrial e áreas ao sul da Rodovia,
com empreendimentos habitacionais a sudeste da área de intervenção e a
centralidade da Estação Ferroviária. É uma conexão apenas possível com
investimentos expressivos, que irão da desapropriação de diversos imóveis ao
longo do trajeto, e a construção de vias marginais ao Rio.

Vias Marginais - Rio Abel e Rio Camarim
Conforme mencionado no item acima, já é previsto no Plano Diretor, a execução de
vias marginais arteriais ao longo dos Rios Abel e Camarim, como forma de
articulação entre regiões da cidade entre si, e entre a região central. A Avenida
Alcindo Bulhões Paes, marginal do Rio Abel, ao se prolongar no sentido sudeste,
conectar a centralidade da Estação com a região onde se encontram a maior parte
dos empreendimentos de habitação social de Queimados, e seguindo o corpo
hídrico, encontra a Rodovia Federal, e posteriormente, a região ao sul da Dutra,
onde se encontra o Distrito Industrial de Queimados.
Cortando os territórios a oeste da região central, o Rio Camarim tem potencial de
agir como estruturador do desenvolvimento urbano na região. Afluente do Rio Abel,
seu ponto de convergência se dá exatamente na região dos empreendimentos de
habitação social, de modo que pode articular essa região, com as áreas à oeste da
região central, nas parcelas sul e norte da Estação Ferroviária, uma vez construídas
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as vias marginais dos Rios, até o encontro com a já urbanizada Av. Luigi Giobi.

Reestruturação do Sistema Viário - Entorno Imediato
As propostas contidas dentro do raio de 425m ou Entorno Imediato, representam
as adequações no sistema viário próximo à estação e estão mais vinculadas às
adaptações necessárias para que os acessos à estação se dêem de forma mais
seguro e confortável - priorizando os modais ativos e sustentáveis de transporte ao atravessamento da linha férrea diversificado por vários dispositivos diferentes,
convertendo o entorno da estação, em uma área predominada pelo acesso à pé e
por bicicletas, porém com acesso livre, seguro e fácil ao transporte coletivo
municipal. Dessa forma, as propostas incluem inversões de sentido em ruas, o
estabelecimento de binários, a restrição de acesso imposta a veículos motorizados
particulares, o redesenho das vias para os diferentes modais com definições de
seus pontos de acesso, e a criação de passarelas para pedestres e ciclistas e ainda
um novo viaduto sobre a linha férrea e o Rio Abel. As propostas dentro do Entorno
Imediato podem ser vistas na Figura 5, abaixo:
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Figura 5. Intervenções viárias e de mobilidade no Entorno Imediato.
Fonte: Consórcio Conectar.
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Das propostas para as vias públicas
Neste Produto Preliminar, apresentamos propostas para todos os principais eixos
viários constantes na Área 2 - Entorno Próximo, e também para vias transversais e
locais no Entorno Imediato. Os desenhos - seções tipo e trechos curtos em planta,
estão no Anexo I deste relatório, em pranchas em formato A3 expandido.
A mais emblemática das proposições, listadas no item anterior pelos números 10 e
12, trata das vias adjacentes à calha ferroviária, as vias de comércio mais intenso e
que dão acesso à estação, a Avenida Irmãos Guinle e a Rua Eloy Teixeira,
intervenções, que dada sua complexidade, estão enquadradas como Projetos
Específicos.

Dos Projetos Específicos
Conforme mencionado, obras de arte de engenharia, projetos de espaços públicos
estratégicos, como praças, parques e calçadões, foram enquadrados em uma
categoria própria, que prevê para efeito de apresentação das propostas,
simulações em 3d das soluções propostas, dada a complexidade e peculiaridade
de cada projeto. As primeiras proposições de intervenção nestas áreas foram
apresentadas à Fiscalização, à Prefeitura de Queimados, ao empresariado e
organizações sociais de Queimados, à Supervia, à população queimadense
através de audiência pública e ainda ao Banco Mundial, e uma boa descrição do
que se pretende fazer pode ser encontrado no Anexo II - Definição do Escopo e
Apresentação ao Prefeito, onde no primeiro, consta um programa de necessidades
de cada intervenção, e no segundo, imagens de referência, apresentadas ao
Prefeito Municipal, para se facilitar a compreensão do que se pretende para cada
Projeto Específico.
Abaixo, trazemos um breve memorial de cada projeto contemplado neste produto,
e que consta em cada prancha de projeto constante no Anexo I deste Relatório, em
Projetos - Estudo Preliminar de Intervenção Urbana.

Avenida Irmãos Guinle, Rua Eloy Teixeira e Nova Via - diretrizes preliminares para a
Estação Queimados - Proposta A
A proposta propõe criar um ambiente no entorno da estação que priorize a
caminhabilidade e o acesso cicloviário tanto à estação ferroviária quanto à rede de
comércio ali instalada. O projeto propõe que os acessos à estação se dêem através
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de lotes próximos às plataformas de embarque, de modo que o acesso à rampas,
escadas e elevadores não reduzam espaços de circulação nas calçadas adjacentes
à estação.
Um dos pontos principais da proposta trata da hierarquização dos modos de
transporte, o que significa resumidamente em restringir o acesso de automóveis e
motocicletas às quadras mais próximas da estação, e disciplinar as atividades de
carga e descarga, designando pontos específicos para tal, inclusive os horários fora do pico do transporte coletivo - de modo a garantir a livre passagem,
circulação e permanência da população nas vias mais movimentadas, com acesso
fácil, rápido e seguro ao transporte coletivo.

Figura 6. Seção tipo da Avenida Irmãos Guinle e Rua Eloy Teixeira - além da redução da largura do
leito carroçável e arborização, destaca-se a galeria sob a plataforma da estação, destinada ao atual
comércio informal. Fonte: Consórcio Conectar.

Para efetivar essas propostas, pensou-se em utilizar um lote privado ao sul e outro
ao norte da estação, como pontos de acesso ao modal ferroviário, conectados
diretamente a plataformas de embarque às linhas de ônibus municipais, criando
ainda a oportunidade para o desenvolvimento de centros comerciais e de serviços,
ligados ao acesso ao transporte. Na parcela ao norte da ferrovia, além da utilização
de um lote vago adjacente ao Centro Comercial Queimados, foi detectada a
possibilidade de se abrir uma nova via pública, por trás dos lotes lindeiros à Rua
Eloy Teixeira nas imediações da Praça Dr. Rubens de Lima, de modo que fosse
possível que todas as linhas de ônibus municipal que circulam ao norte da estação,
pudessem ter uma parada ali, realizando a integração entre trem e ônibus, em local
seguro e protegido, gerando qualificação do espaço urbano e oportunidades
econômicas - esta seria a Nova Via, item 13 do Desenho 01/17, anexo a este
Relatório.
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A realização dessa proposta depende da articulação com proprietários de imóveis,
com agentes do mercado imobiliário, com empresários locais, a concessionária dos
trens metropolitanos e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Vale mencionar que
uma série de reuniões vem sendo realizadas, com o objetivo de - entre outros viabilizar esta proposta, conforme prevê a Proposta Técnica, através da Atividade
402 - Reuniões Técnicas que serão objeto do próximo capítulo deste Relatório.
Com estas medidas, espera-se produzir um ambiente urbano voltado às pessoas,
com espaços de encontro, seguro através da própria presença dos usuários, dando
oportunidade para a realização de atividades culturais, para a permanência das
pessoas no espaço público, num ciclo virtuoso, induzindo o desenvolvimento
econômico e social.

Figura 7. Rua de Transportes Sustentáveis na Avenida irmãos Guinle. Lojas recebem incentivo para
recuarem seus alinhamentos e ampliar o espaço público, enquanto uma galeria é criada sob a
plataforma da estação, gerando espaço coberto e qualificado para ambulantes e pequenos
comerciantes. O Acesso à Estação se dá por uma edificação na rua (à esquerda). Fonte: Consórcio
Conectar.
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Figura 7a. Situação atual da Av. Irmãos Guinle, no trecho projetado. Fonte: Consórcio

Avenida Irmãos Guinle, Rua Eloy Teixeira e Nova Via - diretrizes preliminares para a
Estação Queimados - Proposta B
Buscando oferecer propostas factíveis e exequíveis a curto prazo, o Consórcio
Conectar apresenta aqui uma segunda proposta para as vias adjacentes à Estação
Ferroviária - Av. Irmãos Guinle e Rua Eloy Teixeira. A presente proposta procura
trazer soluções projetuais que atendam às problemáticas do local, e sejam ao
mesmo tempo tangíveis à Prefeitura Municipal de Queimados, no que diz respeito à
seus custos de implantação e complexidade técnica.
Se a primeira proposta apresentada prevê o estabelecimento de Parcerias Público
Privadas, ou investimentos mais significativos por parte da Concessionária de trens
urbanos, essa proposta prevê apenas o redesenho do espaço público, sem apostar
na participação de entes privados no processo.
É natural que o envolvimento de agentes locais e da Concessionária irá contribuir
para o aperfeiçoamento das soluções, e produzir um resultado ainda melhor,
contudo no prazo contratual deste trabalho não é possível aguardar a maturação
das propostas desenvolvidas pelos demais entes privados envolvidos, e o
Consórcio procura prever os diversos cenários possíveis para o projeto, e definir
uma proposta que se adeque a todas as possibilidades.
Dessa forma, o que vimos a apresentar é uma proposta a ser implementada com
ações de curto, médio e longo prazo, permitindo que as articulações necessárias à
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intervenções mais estruturais possam dar-se em seu tempo, e as ações mais
imediatas possam ser realizadas de forma prioritária. O resultado final esperado, é
o da implantação de todas as ações e intervenções propostas, e não a
implementação de uma proposta A ou B. Sob essa ótica, as intervenções se darão
ao longo de um espaço de tempo pré-definido, de forma complementar e
sequencial permitindo o tempo necessário para a obtenção dos recursos e
parcerias fundamentais ao projeto de DOTS de que trata este trabalho.

Ações de curto prazo
Nessa intervenção não há participação da Concessionária, o que se traduz
imediatamente em um desenho que admite acomodar o comércio informal e os
acessos à Estação nas calçadas existentes junto à calha ferroviária. A hierarquia
viária permanece inalterada, com prioridade ao pedestre, ao ciclista e ao usuário do
transporte coletivo, e a estratégia para a alocação dos pontos de embarque às
linhas de ônibus, táxi e mototaxi, se resume a distribuir esses pontos da maneira
mais lógica em relação aos acessos à estação ferroviária - em distâncias de até 260
metros da Estação como forma de evitar paradas de ônibus nas Ruas de Compras,
e com trajeto protegido das intempéries o tanto quanto possível.

Figura 8. Distâncias entre os acessos à Estação Ferroviária e as paradas de ônibus mais próximas.
Fonte: Consórcio Conectar.
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Conceituação - Priorização do Transporte Sustentável
O conceito que se propõe em relação ao projeto urbano é exatamente o mesmo do
apresentado no produto 5.1 e, assim como na primeira proposta desenvolvida, as
ruas adjacentes à calha ferroviária, em seus trechos mais visitados e comerciais,
propõe que as ruas se tornem praticamente ruas compartilhadas, onde ciclistas,
pedestres e ônibus dividem o mesmo espaço, com a diferença de que, devido à
alta frequência de ônibus e bicicletas, uma separação física, com canteiro
arborizado será utilizada para separar veículos motorizados da ciclovia.
A circulação de veículos motorizados é disciplinada, reduzindo o leito carroçável
para 3,5 metros de largura, para que apenas ônibus, veículos de carga e taxis
possam circular nos trechos restritos:
● Rua Eloy Teixeira - entre a Rua Guilherme Weinschenck e a Rua Dr. Pedro
Jorge;
● Av. Irmãos Guinle - entre a Rua Ver. Carlos Pereira Neto e a Rua Mercedes;

Figura 9. Locais de acesso proibido a automóveis, e acesso controlado a veículos de carga (em
vermelho). Paradas de ônibus em azul e platôs elevados em verde.
Fonte: Consórcio Conectar.
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Acesso ao transporte coletivo rodoviário
Foram distribuídos os pontos de acesso ao transporte coletivo rodoviário, em
distâncias que não ultrapassam 3 minutos de caminhada, de qualquer ponto de
acesso à estação ferroviária. Os percursos até as paradas de ônibus, terão
calçadas largas e padronizadas, e quando possível, contarão com coberturas para
proteção contra insolação e às intempéries.

Figura 10. Paradas de ônibus para linhas municipais e intermunicipais alimentadoras do sistema
ferroviário. No extremo sudeste da imagem, a parada de ônibus intermunicipal destinado à linhas
concorrentes do sistema ferroviário.
Fonte: Consórcio Conectar.

Comércio Informal
Tirando partido dos fluxos de pedestres que circularão entre a estação e as
paradas de ônibus, o atual comércio informal, seria organizado no que vimos a
chamar de Comércio Popular, em pequenas lojas de aproximadamente 4m2,
construídas de forma padronizada, para serem alugadas aos microempresários que
atuam de forma irregular hoje, ou mesmo que regularizados, atuam de forma
precária em barracas desmontáveis.
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Figura 11. Locais destinados ao Comércio Popular (em vermelho escuro) - posicionamento entre
acessos à Estação e paradas de ônibus.
Fonte: Consórcio Conectar.

Infraestrutura Cicloviária
Uma rede cicloviária pode ser entendida como o conjunto de infraestruturas
exclusivas (ciclovias e ciclofaixas) ou compartilhadas (ciclorrotas) para a circulação
de pessoas em bicicletas. A constituição de uma rede é uma das ações mais
importantes para termos cidades mais cicloinclusivas, já que a sua qualidade é um
elemento fundamental para avaliar o ambiente em relação ao uso da bicicleta.
Em condições ideais, a rede cicloviária deve ser formada por dois níveis: rede
estruturante e rede alimentadora. A rede estruturante traça itinerários diretos para
viagens longas, conectando várias áreas da cidade a partir dos grandes eixos de
circulação. Já a rede alimentadora traça itinerários locais para dar conectividade à
rede estruturante. Para que essa rede cicloviária seja de qualidade, é importante
que ela resulte do conjunto de vias alimentadoras conectadas às vias estruturantes,
incluindo rotas que permitam atravessar barreiras urbanas. Cada itinerário traçado
na rede deve ser definido de forma a assegurar que o trajeto a ser percorrido pelo
ciclista atenda aos critérios de linearidade, segurança, coerência, atratividade e
conforto, conforme sugerido pelo Guia de Planejamento Cicloinclusivo (ITDP Brasil,
2017b). Abaixo, uma breve descrição destes critérios:
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● Linearidade: traçados sem desvios e livres de obstáculos. A flexibilidade
natural da bicicleta requer uma rede igualmente flexível, prevendo atalhos
como por dentro de parques, cruzando praças, passando por locais onde
não seja permitida a passagem de veículos motorizados (quando aplicável);
● Segurança: segurança de todos os usuários da via, não só dos ciclistas. A
atração de novos usuários de bicicleta está diretamente relacionada à
sensação e percepção de segurança na via pública, especialmente para os
usuários com menos experiência, de forma que eles sintam que podem
pedalar de forma segura;
● Coerência: relação entre a hierarquização das estruturas cicloviária e viária
existentes. Idealmente, a tipologia cicloviária deve ser constante ao longo de
uma mesma via, de modo que qualquer pessoa saiba facilmente onde
procurar por uma infraestrutura cicloviária em regiões desconhecidas. Ou
seja, todas vias do mesmo tipo devem contar com a mesma tipologia
cicloviária, reforçando a coerência da rede;
● Atratividade: conexão entre pontos de origem e destino atrativos para a
realização de viagens cotidianas, tais como centralidades, estações de
transporte de média e alta capacidade, centros comerciais e empresariais,
equipamentos culturais, esportivos, de educação, lazer, históricos ou
naturais, e outros atrativos relevantes;
● Conforto: faixas largas para a circulação dos diferentes tipos de bicicleta e
mobiliário urbano adequado que permita ao ciclista fazer paradas sem
desmontar da bicicleta aumentam a percepção de conforto. Para quem se
desloca de forma ativa, é importante que os trajetos tenham sombra e
arborização abundante. Isso é especialmente válido nas cidades brasileiras
para compensar o calor gerado pela atividade de pedalar.
Considerando o objetivo do projeto, a proposta de desenho da rede cicloviária
enfatizou o aprimoramento da integração deste modo de transporte com a estação
ferroviária, além de conectar ao Centro de Queimados a outros bairros da cidade.
A escolha da tipologia de infraestrutura cicloviária a ser implementada depende da
hierarquização e das características da sistema viário, devendo estar adequada às
necessidades cotidianas dos ciclistas. O Guia de Planejamento Cicloinclusivo (ITDP
Brasil, 2017b), apresenta a definição para três tipologias principais:
● Ciclorrota: faixa dentro do leito carroçável com sinalização horizontal
indicativa com o pictograma da bicicleta para a segurança de ciclistas e
motoristas em ultrapassagens;

38

● Ciclofaixa: faixa dentro do leito carroçável destinada exclusivamente à
circulação do ciclista, sendo delimitada por sinalização horizontal e sem
segregação física;
● Ciclovia: infraestruturas segregadas por meio de elementos efetivos de
separação, tais como elementos de confinamento pré fabricados, elevação
do pavimento, vegetação ou área de estacionamento adjacente.
A escolha da tipologia de infraestrutura cicloviária no projeto levou ainda em
consideração as características das vias abrangidas pelo projeto (tipologia e
dimensão), além do volume de ciclistas nas vias adjacentes à linha férrea (conforme
dados contidos no Anexo V deste relatório).
A diretriz geral para a produção da infraestrutura cicloviária para o projeto de DOTS
em Queimados, surgiu à partir de discussões em apresentações e reuniões
técnicas, em especial, na reunião com as Secretarias de Transportes e Trânsito SEMUTRAN, de Urbanismo - SEMURB e de Segurança e Ordem Pública SEMUSOP, em 23 de julho de 2019, na presença dos fiscais da Câmara
Metropolitana, da SETRANS e CENTRAL, quando as primeiras seções de vias na
área de estudo foram apresentadas, em conjunto com simulações 3d da Rua
Irmãos Guinle, e plantas de arranjos funcionais do sistema viário. Na ocasião, foi
proposto pelos membros da Prefeitura Municipal de Queimados, que fosse criada
uma Zona Calma, ou Zona 30, em toda a área de intervenção - Áreas 1 e 2 (raios de
425 e 850m), de modo que os ciclistas possam circular próximos aos veículos
motorizados, porém em segurança, garantida pela velocidade reduzida na área.
Apenas os ciclistas que circulassem no contra-fluxo, fariam uso de uma via
segregada - ciclofaixa ou ciclovia - de modo a oferecer maior segurança para estes.
Os parâmetros para o dimensionamento desta solução estão evidenciados no item
4.3.3 do Guia Ciclo-inclusivo do ITDP (ITDP, 2017b).
Sendo assim, todas as vias arteriais que distribuem fluxos do centro para bairros de
Queimados, contarão com ciclovias no contrafluxo, e ciclorrotas no sentido do
fluxo. Sinalizações especiais, campanhas e outras ações por parte da Prefeitura,
foram incluídas no hall de intervenções que fazem parte da proposta.
Retornando ao caso das vias Eloy Teixeira e Irmãos Guinle, ao longo das duas vias
principais, é prevista a construção de uma ciclovia bidirecional, com 2,5m de
largura, protegida por canteiros vegetados e arborizados (em um lado na Av.
Irmãos Guinle, e em ambos os lados na Rua Eloy Teixeira), de forma a projetar
sombras nas ciclovias e calçadas, e ainda proteger os usuários dos veículos
motorizados que circularão no leito carroçável da via.
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Figura 12. Infraestrutura cicloviária no Entorno Imediato: ciclovias e ciclofaixas em linhas vermelhas,
paraciclos em verde, posicionados entre os acessos à Estação Ferroviária e as paradas de ônibus.
Fonte: Consórcio Conectar.

Figura 13. Seção tipo da Avenida Irmãos Guinle e Rua Eloy Teixeira - além da redução da largura do
leito carroçável e arborização, destaca-se a construção de galeria coberta destinada ao atual
comércio informal, atuando para qualificar o comércio de rua e as conexões entre trem, ônibus e
bicicleta, protegendo o usuário de intempéries ao longo do percurso. Fonte: Consórcio Conectar.

Com estas medidas, espera-se produzir um ambiente urbano voltado à pessoas,
com espaços de encontro, seguro através da própria presença dos usuários, dando
oportunidade para a realização de atividades culturais, para a permanência das
pessoas no espaço público, num ciclo virtuoso, induzindo o desenvolvimento
econômico e social.
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Figura 14. Rua de Transportes Sustentáveis na Avenida irmãos Guinle. Lojas recebem incentivo
para recuarem seus alinhamentos e ampliar o espaço público, enquanto o comércio informal, é
formalizado e reorganizado em uma galeria de boxes/lojas padronizadas junto à calha ferroviária
gerando espaço coberto e qualificado para comerciantes, clientes e transeuntes. Fonte: Consórcio
Conectar.

Se a rede cicloviária ajuda a garantir a integridade e prioridade de circulação do
ciclista no sistema viário urbano, o mobiliário urbano de apoio torna o uso da
bicicleta mais confortável e atraente. Instalações seguras para estacionar as
bicicletas e que sejam fáceis, organizadas e atrativas minimizam o risco de roubo
e/ou dano às bicicletas. O medo de roubos e furtos é um dos impeditivos à adoção
da bicicleta por usuários não habituais.
As estruturas dedicadas ao estacionamento de bicicletas podem ser públicas ou
privadas (residenciais, comerciais ou de serviços), e atendem, em geral, três
necessidades básicas de acordo com o perfil do usuário e a finalidade do
deslocamento: estacionamento em via pública; em equipamentos públicos, de
serviços, edifícios e outros tipos de instalações (pontos de origem e destino); e
integração com o transporte público.
As diferentes possibilidades de estacionamento para bicicleta variam de acordo
com o tipo de infraestrutura na qual ele será instalado, nível de segurança, o serviço
a ser oferecido, tipo de mobiliário utilizado, tempo médio de permanência da
bicicleta, oferta de vagas e localização. Há uma distinção importante a fazer em
relação ao estacionamento para bicicleta: eles podem ser constituídos apenas por
paraciclos ou serem bicicletários.
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● Paraciclos: são suportes para o estacionamento de bicicletas, normalmente
fixados no piso, parede ou teto, com a finalidade de manter uma ou mais
bicicletas de forma ordenada de modo que se possa também prendê-las
com um cadeado ou corrente. Esse mobiliário é comumente instalado em via
pública ou no interior de estabelecimentos comerciais, seguindo
regulamentações específicas de cada municipalidade;
● Bicicletários: são espaços construídos para o estacionamento de bicicletas,
oferecendo ao ciclista maior segurança e conforto. A configuração de
bicicletários e seus equipamentos variam de acordo com as necessidades
dos ciclistas, mas em termos gerais bicicletários contém paraciclos, controle
de acesso, armários e outras facilidades como vestiários e chuveiros. Isso
permite maior tempo de permanência da bicicleta, maior segurança e em
geral, maior número de vagas.
Ao longo da Av. Irmãos Guinle foram posicionados paraciclos de forma estratégica
entre o Comércio Informal e as paradas de ônibus, privilegiando este modal
fundamental na mobilidade de Queimados. Vale ainda lembrar que é prevista a
construção de um bicicletário municipal sob o viaduto da Rua Aída, com número de
vagas a ser definidos em conjunto com a Fiscalização e a Prefeitura Municipal de
Queimados - este seria o primeiro bicicletário público em Queimados.

Ações de médio prazo
Dando continuidade à propostas, com previsão de implementação encadeada ao
longo do tempo, no médio prazo - algo como 3 a 5 anos - entende-se que já haverá
passado tempo suficiente para articulações entre a concessionária de trens
urbanos, a Prefeitura Municipal e o governo do Estado do Rio de Janeiro, de forma
a viabilizar a construção de um novo mezanino, posicionado à oeste das plataforma
da estação, como forma de distribuir os fluxos de pedestres ao longo de um trecho
maior da vias lindeiras, propagando os efeitos positivos da concentração de
pessoas para trechos menos explorados da Av. Irmãos Guinle e Rua Eloy Teixeira.
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Figura 15. Construção do segundo mezanino da Estação Ferroviária, de frente para a Rua Vereador
Carlos Pereira Neto na Av. Irmãos Guinle, e no lote desocupado ao lado do Centro Comercial
Queimados, concedido à concessionária. Nesse momento, a estação passa a operar com dois
mezaninos, e dois pontos de bilhetagem. Fonte: Consórcio Conectar.

No trecho da Av. Irmãos Guinle, o novo acesso aproxima o usuário das paradas de
ônibus à oeste, enquanto ao norte, na Rua Eloy Teixeira, o acesso se dá entre o
Centro Comercial Queimados e a Praça Dr. Rubens de Lima, o maior espaço
público de lazer da cidade - na ocasião, já requalificado conforme projeto do
Consórcio.

Figura 16. Projeto desenvolvido para a Praça Dr. Rubens de Lima, com área de aproximadamente
13 mil metros quadrados, e opções de lazer para todas as idades, incluindo áreas esportivas,
culturais, de contemplação, encontro e compras, inclusive cinema ao ar livre . Fonte: Consórcio
Conectar.
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Estação de Transbordo do Transporte Coletivo Norte
Com a abertura de um novo acesso na Rua Eloy Teixeira, através do uso mais
racional de um dos imóveis ociosos concedidos à concessionária, rompe-se uma
barreira que permitirá a construção de uma longa plataforma de embarque à ônibus
municipais e intermunicipais paralela à plataforma ferroviária, com a capacidade de
abrigar até 13 ônibus simultaneamente.

Figura 17. Estação de Transbordo de Transporte Coletivo Municipal e Intermunicipal através de
abertura de via (em azul) entre calha ferroviária e lotes concedidos à concessionária, lindeiros à Rua
Eloy Teixeira. Fonte: Consórcio Conectar.

Desenvolvimento Imobiliário
A oportunidade criada de desenvolvimento imobiliário neste local é apreciada neste
Estudo de Viabilidade Econômico-Financeiro, e deverá resultar em uma renovação
das edificações entre a calha ferroviária e a Rua Eloy Teixeira - lotes concedidos à
concessionária operadora dos trens do ramal Japeri.
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Figura 18. Lotes demarcados (em amarelo) com potencial de renovação - propõe-se a construção
de edifícios de uso misto, com térreo comercial e de livre passagem entre a Rua Eloy Teixeira e a
Estação de Transbordo Norte. Fonte: Consórcio Conectar.

Ações de Longo Prazo
Após a implementação do segundo mezanino e Estação de Transbordo Norte, o
próximo passo seria finalmente a integração entre os mezaninos localizados nos
extremos da estação, através de um centro comercial e de serviços suspenso
sobre as plataforma de embarque da estação.
Nessa ocasião, os torniquetes dos mezaninos seriam removidos e reposicionados
ao centro do grande centro comercial, de forma que toda a área de vendas fique
pública e aberta à circulação de toda a população, ficando apenas o centro do
grande mezanino como área destinada ao acesso à Estação.
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Figura 19. Construção de Centro Comercial e de Serviços sobre as plataformas da Estação
Ferroviária, conectando os mezaninos implantados nas ações de médio prazo. Os torniquetes, neste
caso, passam a ser posicionados no centro da Estação, liberando o restante da área para uso
comercial e público. Fonte: Consórcio Conectar.

Em seguida, o que viria a ser o passo final deste cronograma de renovação da
Estação Ferroviária de Queimados, é a construção da Estação de Transbordo Sul,
em lote de esquina da Av. Irmãos Guinle com a Rua Vereador Carlos Pereira Neto,
ligada à Estação Ferroviária por uma passarela sobre a Rua Irmãos Guinle, que faria
a conexão do mezanino diretamente com a Estação de Transbordo Norte,
permitindo a conexão rápida, segura e confortável para todos os usuários do trem,
assim como o de demais frequentadores do centro de Queimados.
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Figura 20. Construção da Estação de Transbordo Sul, em lote vago, com ligação à Estação via
passarela sobre a Av. Irmãos Guinle. Fonte: Consórcio Conectar.

Com esta seqüência de intervenções, espera-se que a Estação Ferroviária passe a
exercer papel ainda mais central no desenvolvimento econômico local e regional,
contribuindo para o vencimento da ferrovia enquanto barreira física na região
central, para o ordenamento dos transportes, invertendo a percepção atual que se
tem sobre a Supervia em Queimados, como apontou o Diagnóstico, objeto do
Produto 2 deste contrato. Um detalhamento mais claro sobre o etapeamento
destas propostas de curto, médio e longo prazo, pode ser apreciada no Anexo IV
deste Relatório.

Morro do Cruzeiro
A proposta para o Morro do Cruzeiro, da mesma forma como outras incluídas neste
produto Partido Urbanístico, é resultante do Processo Participativo, e
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fundamenta-se principalmente na necessidade de resgate da memória e identidade
queimadense, carente de marcos visuais e identitários.
Uma das ocupações mais antigas da cidade, o Morro do Cruzeiro tem seu nome à
partir do cruzeiro que ali existiu, e hoje abriga apenas uma torre de rádio, utilizada
pela Rádio Record. Na Oficina de DOTS, representantes do Conselho de Cultura e
outros participantes, solicitaram a reconstrução do Marco como forma de recuperar
uma memória perdida atuando na perpetuação da história da cidade.
O Morro conta hoje com um campo de futebol pouco qualificado, porém situado
num terreno de excepcional valor paisagístico, com vista privilegiada para o oeste
da cidade, indicando enorme potencial para a criação de um destino turístico local
estruturado para receber um público nos finais de tarde, para contemplar o pôr do
sol. Soma-se ainda ao projeto, mediante a solicitação da população que se recente
quanto a falta de espaços públicos de lazer qualificados e com a intenção de
diversificar usos e a frequência no lugar conferindo segurança, a implementação de
equipamentos voltados a prática de esportes e lazer, como bares, quadras,
playgrounds, áreas de contemplação e permanência voltadas a públicos de
diversas idades.

Figura 21. Áreas de lazer contemplativo e espaço para bares e lanchonetes no Morro do Cruzeiro,
deck com vista para o pôr do sol, e quadra poliesportiva ao fundo. Fonte: Consórcio Conectar.
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Figura 21a. Vista do Morro do Cruzeiro atualmente. Fonte: Google.

Baixio do Viaduto da Rua Aída
A proposta para o baixio do Viaduto da rua Aída, existente, é estratégica e
estruturante para a cidade de Queimados por ser capaz de solucionar, dentre
outras questões relativas ao conceito DOTS, como a melhoria da integração entre
modais na cidade e o acesso ao Centro, por meio de uma ocupação qualificada,
minimizar a questão da violência que se impõe ao lugar, oportunizada pela
subutilização do espaço sob o viaduto e assim como as demais propostas foi
amplamente discutida e legitimada pela participação popular durante a oficina
realizada entre os dias 10 e 11 de maio de 2019.
O projeto (em desenvolvimento) propõe a complementação do viaduto, com
passarela metálica para pedestres e ciclistas, buscando minimizar a divisão da
cidade pela linha férrea e as condições inadequadas para circulação de pedestres e
ciclistas e oportuniza na área ampliada sob o viaduto, um espaço público seguro e
confortável, que conta com bicicletário , espaços para foodtrucks, palco para
pequenos eventos, criando inclusive espaços de permanência capazes de estimular
a vida comunitária, o desenvolvimento de atividades culturais, esportivas e de lazer.
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Figura 22. Ocupação do espaço sob o viaduto com Foodtrucks e um bicicletário público, como
forma de garantir visitação e permanência constantes no local, melhorando as condições de
segurança e do comércio. Fonte: Consórcio Conectar.

Figura 22a. Vista da situação atual do Baixio do Viaduto da Rua Aída. Fonte: Consórcio Conectar.
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Praça de Esportes - Morro da Caixa D´Água
As propostas que se apresentam para o morro da Caixa D'Água são frutos do
processo participativo e refletem as necessidades e anseios da comunidade local e
tem portanto, como intenção principal além de incorporação dos princípios do
DOTS, a ampliação da oferta de equipamentos diversificando atividades e
consequentemente a apropriação do lugar por diferentes públicos. Para tanto, além
da estruturação e qualificação das atividades que a comunidade já desenvolve no
local, fora previsto um pequeno palco e espaço para reunião e eventos
comunitários.
A proposta prevê ainda, um equipamento comunitário, definido junto à Prefeitura
Municipal de Queimados e à Fiscalização do contrato, capaz de possibilitar maior
monitoramento e conferir segurança aos usuários do espaço.

Figura 23. O projeto conta com a qualificação da quadra, criação de arquibancadas, palco para
pequenas apresentações e reuniões comunitárias, um equipamento público (em preto) e a
incorporação da rua lindeira à quadra, como extensão do espaço público de lazer. Fonte: Consórcio
Conectar.
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Figura 23a. Vista atual da área objeto da proposta - por motivos de segurança, visitas ao local
foram evitadas. Fonte: Consórcio Conectar.

Topo do Morro da Caixa D´Água
No topo do morro a intervenção prevista busca definir espaços de permanência e
circulação, orientar os fluxos viários referenciando áreas destinadas à circulação de
veículos e priorizando a comunidade local ao qualificar e estruturar espaços de
convivência voltados às famílias, com equipamento destinados às crianças e aos
idosos, principalmente.
Ambas intervenções no Morro da Caixa D´Água contam com mobiliário, iluminação
e arborização adequados.
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Figura 24. Ampliação do espaço público de lazer no Topo do Morro da Caixa D´Água, devolvendo
às pessoas, espaço atualmente destinado à circulação de veículos.. Fonte: Consórcio Conectar.

Figura 24a. Vista da atual praça no topo do Morro - por motivos de segurança, visitas ao local não
foram realizadas. Fonte: Consórcio Conectar.
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Polo Gastronômico Camarim
Uma proposta original da Prefeitura Municipal de Queimados, o Polo Gastronômico
foi incorporado no projeto, e o Consórcio procura enriquecer a proposta original em
dois aspectos: trazendo soluções projetuais que permitam o convívio de públicos
diversos em um espaço público notadamente qualificado, e levando a discussão
para o aspecto da gestão, operação e sustentabilidade econômico-financeira do
Polo, buscando assim, antever as problemáticas envolvidas e viabilizar
efetivamente a proposta.
O projeto procura prever espaços que permitam o lazer de diferentes públicos famílias, jovens e idosos, convertendo parte da Avenida Camarim, em rua de
pedestres, produzindo espaço público para as pessoas, e para o fortalecimento
dos estabelecimentos do Polo Gastronômico.
A área foi organizada de modo a permitir uma melhor distribuição de equipamentos
públicos, entre eles os espaços de mesas e suporte ao Polo, intercaladas entre
áreas de convívio e descanso e um playground, de forma que cada um possa
encontrar seu espaço, de modo que os pais possam estar próximos a seus filhos e
observá-los, jovens e adultos possam reunir-se nos bancos e sombras das árvores
e áreas de convívio, ampliando a oferta de lazer a toda população.
O acesso cicloviário é priorizado através da distribuição de diferentes paraciclos,
integrados a área de convívio e ao sistema cicloviário municipal proposto, e o
acesso ao transporte público é possível via as paradas próximas e à estação
ferroviária, distante apenas 5 minutos à pé.
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Figura 25. Parque infantil próximo à área de mesas do Polo Gastronômico permite maior visitação e
permanência de famílias no local. Fonte: Consórcio Conectar.

Figura 25a. Área da atual Praça do Cezinha, local da proposta do futuro Pólo Gastronômico
Camarim. Fonte: Consórcio Conectar.

Praça Nossa Senhora da Conceição
A Praça Nossa Senhora da Conceição, foi considerada no diagnóstico como um
dos locais que oferecem significativa oportunidade de melhoria por possuir as
55

proporções adequadas entre largura da rua e altura das edificações (Figura 9) que
já influenciam positivamente o espaço urbano e possibilitam o desenvolvimento de
propostas qualificadas de intervenção.

Figura 26. Relação entre altura e largura, para sensação de enclausuramento. A razão 1:1 é
considerada a melhor para rua comerciais. Para praças, a razão indicada é 1:3, e o limite para a
percepção do enclausuramento é de 1:6. Ao lado, o enclausuramento espacial determinado pela
arborização, pela altura das edificações e pelo alinhamento dos embasamentos.
Fonte: Duany Plater-Zyberk & Co.
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Figura 27. Trecho da Rua Vereador Marinho Hemetério de Oliveira onde está a Praça Nossa
Senhora da Conceição - Seções M1 e M2 - com a indicação da proporção entre largura da via e
altura das edificações analisados no Produto 2 - Diagnóstico. As proporções existentes na Praça e
nas ruas laterais comerciais, são adequadas para seus usos. Fonte: Consórcio Conectar.

A presente proposta busca consolidar os principais usos existentes no lugar como
a necessária presença da polícia, garantindo segurança, o acesso de automóveis à
igreja, para embarque e desembarque das noivas e a qualificação do local para
permanência dos idosos, porém propõe a remoção do comércio informal, instalado
no local e da loja situada nos fundos da igreja com intuito de qualificar seu entorno
e promover o necessário resgate da memória e identidade do lugar e do seu povo
com a valorização de um dos seus principais marcos visuais e identitários, a Igreja
de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, construída em 1879 e
tombada desde de 1989.
O projeto consiste basicamente no redesenho de pavimentação e define os fluxos
de passagem, pertinentes ao comércio que ladeia ambos os lados da praça, e dá
destaque à Igreja como principal patrimônio tombado do município, valorizando seu
acesso principal como lugar simbólico, cenário das fotos de casamento e cartão
postal do município.
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Figuras 28 e 28a. Perspectiva da proposta e imagem da situação atual. Fonte: Consórcio Conectar.

Nos fundos da igreja, a remoção da loja anexada, proporciona um importante
espaço de permanência, convivência e manifestações culturais. O ambiente
intencionado conta com um pequeno palco, paisagismo que proporcione sombra e
mobiliários e iluminação adequados. A intenção e a possibilidade de expor a
alvenaria, ainda a ser confirmada tecnicamente, colabora na composição de um
espaço mais intimista, convidativo e acolhedor.

Praça Dr. Rubens de Lima
Principal espaço público dentro de toda a área de intervenção do projeto de DOTS,
a Praça Dr. Rubens de Lima se apresenta como a maior oportunidade de se
produzir um espaço comum de qualidade, localizado na área central a 200 metros
de distância do atual acesso à Estação Ferroviária, com uma área útil de
aproximadamente 13 mil metros quadrados, inteiramente voltados ao lazer da
população queimadense. A praça se configura como um grande parque e abriga
diversas atividades em setores distintos, distribuídos ao longo do espaço,
buscando atribuir espaços para os diferentes usos de forma harmônica e
compatível.
Com um circuito externo de calçadas largas, a praça contará ainda com um
passeio interno generoso, que organiza as atividades em seu percurso:

Área Cívica
No extremo leste, onde o maior fluxo de pedestres oriundos da estação deverá
chegar à Praça, encontra-se a área cívica, com uma área livre multiuso, para a
realização de eventos, feiras, apresentações e manifestações públicas, tendo em
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seu centro, um espaço com fontes e suave declive que poderá nos dias quentes
tornar-se uma pequena praia ou lagoa. Em dias de eventos e shows, o declive
servirá para proporcionar melhor experiência ao público espectador. Feiras locais
poderão ocorrer à sombra do bosque de palmáceas, e o centro livre e pavimentado
é livre para quaisquer atividades de lazer e culturais.

Figura 29. Perspectiva da proposta para a área cívica da Praça. Fonte: Consórcio Conectar.

Parque Infantil
Seguindo na direção leste-oeste, a próxima área é destinada ao lazer das crianças,
com um parquinho rebaixado onde pais e responsáveis podem monitorar as
crianças com facilidade de um patamar mais elevado, sob a sombra de árvores em
espaços mobiliados para esse fim. O equipamento procura ser o próprio brinquedo,
dispensando o emprego do mobiliário tradicional de parquinhos, pois suas
superfícies inclinadas, munidas de acessórios diversos, exercerão o papel de
atrativo, com revestimentos emborrachados para maior segurança.
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Figura 30. Perspectiva da proposta para o Parquinho Infantil. Fonte: Consórcio Conectar.

Cinema na Praça e Bosque
Continuando o percurso, o passeio divide o espaço em duas áreas de lazer
distintas, voltadas a públicos distintos: ao sul, o Bosque, traz arborização densa, e
estreitas alamedas com bancos e espreguiçadeiras, para o descanso e encontro
dos mais velhos - provavelmente - que deverão preferir o ambiente mais calmo e
sombreado para seu lazer. Uma academia para a terceira idade, pergolado e áreas
com mesas e cadeiras formam pequenos espaços íntimos de convívio.
Ao norte do passeio central, uma área gramada e escalonada em patamares, forma
largas arquibancadas, que aproveitando a topografia, cria um ambiente propício
para a realização de apresentações artísticas e a projeção de filmes no que
chamamos aqui de Cinema na Praça, trazendo para Queimados um forma popular
e universal de lazer que a cidade ainda não proporciona a seu cidadão. No patamar
mais elevado, junto à calçada, um longo pergolado ameniza as temperaturas e
abriga um pequeno café e banca de revistas, trazendo um pouco de literatura e
cultura para a Praça.
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Figura 31. Perspectiva da proposta para o Cinema da Praça. Fonte: Consórcio Conectar.

Baixio
Sob o viaduto existente, assim como do outro lado da via férrea, o passeio central
traz ao visitante uma área coberta que abriga carros de lanches e food trucks, em
um espaço destinado à alimentação, com mesas e cadeiras, distribuídas
confortavelmente sob a sombra do viaduto, próxima ao bosque e à Área Esportiva,
que veremos a seguir.

Área Esportiva
O último espaço no percurso interno pela Praça Dr. Rubens de Lima é a Área
Esportiva, no extremo oeste da Praça, traz quadras esportivas, com uma
arquibancada voltada para o pôr do sol que acompanha a topografia do terreno.
Atravessando a Rua Eloy Teixeira, fica o skatepark, com aproximadamente 600
metros quadrados, rampas, obstáculos e espaços de convivência para os
praticantes do esporte. Com árvores entre as diferentes quadras e jardins para
amenizar a temperatura, é na Área Esportiva onde se inicia um percurso de água
potável corrente, que emerge em um tanque no extremo do passeio central, e
desce ao longo de todo o passeio até chegar a Área Cívica, em uma canaleta que
varia sua forma conforme o progresso do percurso, e traz a água para mais
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próximo das pessoas.

Figura 32. Imagem ilustrativa da área esportiva, com passarela de pedestres e ciclistas ao fundo.
Fonte: Consórcio Conectar.

Figura 32a. Fotografia atual da área, Avenida Guilherme Weinschenck ao fundo. Fonte: Consórcio
Conectar.

Novo Viaduto
Atendendo às determinações do Termo de Referência, é necessário desenvolver
uma proposta para a construção de um novo viaduto, como forma de aumentar a
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permeabilidade viária em Queimados, e em especial na região central, que conta
com um único atravessamento para veículos.
A proposta desenvolvida prevê a construção de um viaduto em estrutura metálica,
partindo da Rua Professor Marcelo Alves Rosa, lindeira ao longo muro do
Queimados Futebol Clube, fazendo curva suave à esquerda, e avançando sobre
lote vago, de frente para a Avenida Irmãos Guinle. O viaduto segue sobre a linha
férrea começa sua descida para incorporar-se finalmente à Rua Eloy Teixeira., do
lado norte da linha do trem. Desapropriações serão necessárias, em especial na rua
Eloy Teixeira para recepcionar o viaduto e acomodar calçadas, ciclovias e faixas de
circulação de veículos motorizados. O traçado prevê um pé direito inferior de 6,80m
sobre a ferrovia, e de 4,50m sobre a Rua Eloy Teixeira. A declividade do viaduto é
de aproximadamente 6%, de modo a permitir a subida de ônibus com lotação
máxima, e a circulação confortável de ciclistas e pedestres, mesmo os com
mobilidade reduzida.
O novo viaduto deverá funcionar em binário com o viaduto existente, que fará a
ligação Norte-Sul, enquanto o novo fará a conexão Sul-Norte. Trata-se de uma obra
prioritária, que deverá ser executada em curto prazo, como forma de disciplinar o
trânsito veicular no centro, e permitir as intervenções propostas nas Avenidas
Irmãos Guinle e Rua Eloy Teixeira.

Av. Alcindo Bulhões Paes - Indicação para ocupação das Margens do Rio Abel
Os trechos objeto desta proposição, estendem-se para além dos limites deste
trabalho. Porém, para uma adequada ocupação futura, a indicação da ocupação
ideal torna-se fundamental. No trecho 1, já canalizado, as opções em relação ao
tratamento do Rio são restritas, pelas condições físicas atuais. No trecho 2, não
canalizado ou urbanizado é onde as propostas se concentram, pois as opções de
intervenção são mais diversas.
Primeiramente, a proposta prevê a manutenção da mata ciliar existente,
reforçando-a enquanto unidade. A canalização e o alargamento da calha do rio são
inevitáveis por conta de problemas de inundação, porém devem ser feitas de modo
não impermeabilizar por completo suas margens. Propõe-se a criação de passeios
inundáveis adjacentes ao curso d’água, possibilitando a aproximação do usuário ao
Rio Abel.
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Figura 33. Perfis esquemáticos desenvolvidos na proposta de ocupação das margen do Rio Abel perfis existentes e propostos. Fonte: Consórcio Conectar.

As vias a serem criadas paralelas ao rio devem ser estruturadas de modo a criar
uma conexão eficiente entre os conjuntos habitacionais existentes à sudoeste da
cidade e a estação ferroviária, através dos modais ativos e do transporte público
prioritariamente. Para criação de um sistema binário estruturador da conexão
proposta, torna-se necessário realizar desapropriações ao longo do trecho objeto
desta reflexão.

Parque Linear Rio Abel - Alagados Construídos
A presente proposta aponta-se enquanto diretriz para ocupação das margens do
Rio Abel - à montante da região central de Queimados e da área de intervenção do
projeto de DOTS - através da implantação de um parque fluvial vinculado ao
tratamento das águas do rio. Para o tratamento do corpo hídrico, propõe-se a
utilização de wetlands ou alagados construídos - um sistema ecológico e natural de
saneamento, capaz de tratar águas poluídas através da criação de um sistema de
tanques e lagos artificiais repletos de espécies vegetais específicas para esta
finalidade. Dentro desta metodologia, cada tanque trata um tipo específico de
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resíduo, resultando ao final em uma filtragem completa. Tal proposta recuperaria as
águas do Rio Abel, além de criar espaços de convivência, contemplação e
circulação com grande potencial paisagístico, protegendo e conservando o referido
corpo hídrico e suas margens. Trata-se de uma proposta complementar - que não
mantém relação direta com a proposta de DOTS, mas que contudo, deverá ser
aprofundada em tempo pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela Prefeitura
Municipal de Queimados, com o intuito de corrigir os problemas de saneamento
locais, e permitir que a ocupação das margens do Rio Abel - dentro da área de
intervenção do projetos de DOTS - se dê de forma a aproximar o cidadão do corpo
hídrico, invertendo a lógica atual, de distanciamento, isolamento do rio em relação
à cidade e às pessoas.

Figuras 34 a 36. Fotografias de projetos similares de parques de alagados construídos, para
despoluição do rio Sena, na França - autor Thiery Jaquet . Fonte: Iracema A. C. Luz., arquivo
pessoal.
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1.3 - Reuniões Técnicas
Em atendimento às definições da Proposta Técnica, esta Fase 4 - Estudo Preliminar
e de Viabilidade Econômico-Financeira, prevê a realização de reuniões técnicas
(Atividade 402) com a fiscalização do projeto, com atores locais - empresários,
proprietários de terras, agentes do mercado imobiliário, concessionária, fiscalização
e prefeitura municipal a fim de pactuar as propostas, assegurar a correta
adequação do projeto à realidade e dinâmicas do Queimados.
Diversos encontros com diferentes atores se deram ao longo do desenvolvimento
desta Fase, e ainda ocorrerão até a conclusão do produto final.

Reunião SETRANS - 28 de maio de 2019
Reunião de validação com a Fiscalização, ocorrida da sede da SETRANS, entre
Consórcio, Fiscalização e Prefeitura Municipal de Queimados.
Pontos-chave:
● Definição do Escopo - foram apresentados e aprovados, o Formato do
Produto e as Áreas de Projetos Específicos, descritos no Item 1.1;

Reunião Secretaria de Educação - 11 de junho de 2019
Reunião de discussão das propostas apresentadas na reunião anterior.
Pontos-chave:
● Discussão sobre legislação urbanística
○ Coeficiente de Aproveitamento - incentivar construções de até CA 4 usar incentivos para uso misto, fachada ativa e fruição pública;
○ Utilizar Outorga à partir de CA 3 a 4;
○ Viabilidade de aplicação do Imposto Progressivo;
○ Eliminar obrigatoriedade de construção de vaga de estacionamento
para unidades autônomas em edificações próximas à estação;
○ Regulamentar estacionamentos para obter fachadas ativas;
● Proposta para galeria coberta sob plataforma na rua Irmãos Guinle;
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Reunião com Prefeito - 25 de junho de 2019
Reunião de apresentação das Áreas de Projeto ao Prefeito. Apresentação do mapa
com locais, programa de cada intervenção, inclusive vias, e primeiros estudos para
a Avenida irmãos Guinle e Rua Eloy Teixeira.

Figura 37. Reunião de apresentação e discussão das propostas com o Prefeito e Secretários. Fonte:
Consórcio Conectar.

Reunião SEMUTRAN e SEMOSOP - 23 de julho de 2019
Reunião de discussão das propostas apresentadas ao prefeito, com os Secretários
e técnicos das secretarias de Transporte e Trânsito e Segurança e Ordem Pública.
Pontos-chave:
● Apresentação das propostas aos técnicos;
● Apresentação das seções das vias principais na área de intervenção;
● Discussão da proposta de restrição ao acesso de automóveis nas quadras
que dão acesso à estação, nas vias Eloy Teixeira e Irmãos Guinle;
● Discussão sobre os mototaxis em Queimados;
● Definição de um conceito básico para a infraestrutura cicloviária na área de
intervenção do projeto;
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Reunião SEMUTRAN - 31 de julho de 2019
Reunião de discussão das propostas de intervenção no sistema viário da cidade,
com técnicos da Secretaria de Transportes e Trânsito.
Pontos-chave:
● Apresentação das propostas aos técnicos;
● Desenvolvimento de propostas de adequações viárias para operação de
binários e ruas de acesso restrito a automóveis;

Reunião com Empresários - 31 de julho de 2019
Reunião organizada pela Fiscalização com apoio de empresários locais, Rotary
Club e outros para apresentação do Projeto Conectar Queimados, e discussão das
propostas.
Pontos-chave:
● Apresentação das propostas a um grupo expressivo de empresários, ONGs
e organizações da sociedade civil;
● Presença expressiva de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito;
● Contato com atores locais, possíveis parceiros para comunicação com
comunidades e grupos específicos;
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Figura 38. Reunião de apresentação e discussão das propostas com o empresariado local.
Participação de mais de 70 pessoas, entre elas empresários, organizações sociais, secretariado,
prefeito e vice-prefeito. Fonte: Consórcio Conectar.

Reunião com Banco Mundial - 02 de agosto de 2019
Reunião de apresentação do status do trabalho, próximos passos e feedback do
banco em relação aos produtos entregues.

Reunião com Supervia - 7 de agosto de 2019
Reunião de apresentação do projeto Conectar Queimados e propostas de
intervenção com foco na estação ferroviária - reforma da estação, novas propostas
de acesso, oportunidades comerciais em lotes privados e cedidos à
concessionária, e integração com outros modais.
Pontos-chave:
● Discussão sobre investimentos na estação ferroviária - Supervia deve instalar
02 (dois) elevadores brevemente;
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● Discussão sobre eventual projeto de reforma dos acessos com criação de
pontos de venda e integração com outros modais;
● Apresentação da proposta de uso do espaço sob a plataforma de embarque
na Avenida Irmãos Guinle;

Audiência Pública - 11 de setembro de 2019
Apresentação das propostas do Partido Urbanístico - Estudo Preliminar de
Intervenção Urbana, e diretrizes preliminares para a reestruturação urbana de
Queimados.
Pontos-chave:
● Apresentação da proposta geral do projeto de reestruturação urbana, e dos
projetos específicos desenvolvidos;
● Interação com a população local - representantes da sociedade civil
organizada - permitindo que os técnicos do Consórcio pudessem responder
a questionamentos sobre o projeto;
● Apresentação dos mecanismos utilizados no Estudos de Viabilidade
Econômica-Financeira, para financiamento dos projetos;
● Apresentação das possíveis ferramentas legais a empregar para a efetivação
do Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável em Queimados.

2 - Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira
Correspondendo às Atividades 405 - Quantificação dos benefícios econômicos,
406 - Análise de custo / benefício, e 407 - Recuperação de custos de projeto, da
Proposta Técnica, neste momento é apresentado de forma detalhada o Estudo de
Viabilidade Econômico-Financeira. Este estudo está dividido em duas partes, com a
primeira tratando dos benefícios econômicos atrelados ao projeto e a segunda
voltada para a análise de viabilidade econômico-financeira das intervenções
propostas.
Cabe destacar que o foco desta fase será maior em relação à geração de receitas
do que na análise dos custos do projeto, uma vez que estes ainda não estão em
sua forma final e sofrerão modificações nas fases posteriores, incluindo um melhor
faseamento das intervenções propostas. Isto não comprometerá a qualidade do
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projeto, pois estes ajustes finais serão executados na Fase 7 - Modelagem
Jurídico-Econômica.

2.1 Quantificação de Benefícios Econômicos
Esta seção trabalha com as informações obtidas e analisadas no diagnóstico
socioeconômico e, em associação com as intervenções propostas no partido
urbanístico, busca quantificar os benefícios econômicos a serem auferidos com as
obras previstas no âmbito do Desenvolvimento Orientado pelo Transporte
Sustentável (DOTS) sobre a cidade de Queimados e, principalmente, o entorno da
estação de trem.
Cabe destacar que para qualquer política de desenvolvimento econômico do
entorno da estação de trem de Queimados ter sucesso é necessário solucionar a
questão da segurança pública na região. O município vem apresentando altas taxas
de homicídios nos últimos anos, tendo sido o município brasileiro com mais de 100
14
mil habitantes com a maior taxa pelo Atlas da Violência de 2018 do IPEA e ficando
15
na 5ª posição no mesmo estudo para 2019 . Em certa medida, as intervenções
propostas irão colaborar na resolução deste problema, ao criar um ambiente mais
atrativo, melhor iluminado e que incentive a ocupação dos espaços públicos.
Porém, deve haver uma atuação organizada das três esferas públicas (federal,
estadual e municipal) para a resolução deste problema, com investigações para
impedir a chegada de armas e drogas no território, reprimir os infratores e promover
uma melhoria da condição de vida da população, gerando oportunidades para
reduzir a desigualdade existente.
Inclusive, no território analisado, no raio de 850 metros da estação de trem, a
questão da segurança é marcante em apenas dois pontos, são eles os morros da
Caixa d’Água e do São Simão, que são adjacentes um ao outro. Por serem dois
territórios bastante reduzidos, com uma população residente pequena, um projeto
piloto do Governo do Estado poderia resolver o problema de segurança pública da
área do DOTS com um efetivo consideravelmente pequeno. Fica, portanto, uma
sugestão de atuação do Governo do Estado que pode trazer grandes benefícios
para a população queimadense e possibilitar uma dinamização socioeconômica no
território.

O
estudo
pode
ser
consultado
através
do
seguinte
link:
http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/downloads/2232-3059-2049-7208-180614atlas2018r
etratosdosmunicipios-1.pdf
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O
estudo
pode
ser
consultado
através
do
seguinte
link:
http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/downloads/7047-190802atlasdaviolencia2019munici
pios.pdf
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Outro ponto relevante e necessário para o sucesso do projeto é uma maior
organização da Prefeitura de Queimados no tocante à fiscalização, principalmente
do ponto de vista urbano, mas também fiscal. O projeto DOTS Queimados prevê
uma série de intervenções para melhoria da qualidade urbana do entorno da
estação de trem, além de mudanças na legislação urbana e edilícia. Para que estas
mudanças tenham seus efeitos potencializados, é necessária uma ampla
divulgação, conscientização e fiscalização do ordenamento urbano, para que se
preservem os espaços públicos e os imóveis se adequem à nova legislação.
Ademais, a fiscalização urbana será de extrema importância, pois o projeto DOTS
prevê uma maior restrição de novas construções fora da área de intervenção, o que
pode acarretar em construções irregulares nessas áreas. Além disso, a não
fiscalização pode representar um desincentivo ao adensamento da área do DOTS
e, portanto, frustrar a expectativa de incremento das receitas públicas, dificultando
a recuperação dos investimentos realizados.
Nesta linha, é necessário que ocorra também uma reestruturação e modernização
administrativa da área fiscal da Prefeitura de Queimados, para, levando em
consideração a capacidade de pagamento dos munícipes, aumentar a base de
arrecadação dos impostos municipais, principalmente o ISS, IPTU e ITBI. Para essa
modernização, a Prefeitura poderá, também, buscar linhas de financiamento
existentes para a modernização administrativa e tributária, através de instituições
como o BNDES, Banco Mundial, Banco Interamericano, Brics, AgeRio, o que será
apresentado em maior detalhe no Relatório da Modelagem Jurídico-Econômica.
Poderá também contar com maior apoio do Governo do Estado, através do
Instituto Rio Metrópole, autarquia prevista em 2018, pela lei complementar nº
184/2018, e que está sendo estruturada pela atual gestão estadual.
A análise da quantificação de benefícios econômicos pressupõe que, com a
implantação do projeto de DOTS no município, haverá aumento da centralidade de
Queimados, com ampliação das atividades econômicas na área central do
município, portanto com a criação/formalização de novos estabelecimentos,
empregos, renda e da base para arrecadação fiscal pela Prefeitura. Projeta-se
também que deverá ocorrer um aumento do número de passageiros que utilizam o
ramal ferroviário para o seu deslocamento e, portanto, um aumento da circulação
no entorno da estação de trem de Queimados. O conjunto integrado do
planejamento e implantação do DOTS tornará a área central de Queimados uma
região, na Baixada Fluminense, com particular qualidade de vida, o que representa
o start de um círculo virtuoso e uma vantagem comparativa para atração de novos
consumidores, novas empresas e novos moradores. A região poderá, inclusive,
servir como exemplo para a implantação da mesma política nas demais estações
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de trem da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
É importante destacar que quando se pensa em desenvolvimento regional e/ou
local o objetivo é buscar ampliar o volume e o valor agregado das atividades
produtivas localizadas no território analisado. Para isso, deve-se buscar atrair maior
renda para a região, seja por incremento das vendas de produtos locais para outras
áreas, seja pela atração de moradores de outros municípios para consumirem no
território, ou também por uma maior retenção da renda já existente na cidade,
como uma “substituição de importações”. Ou seja, a melhoria da qualidade de vida
e da ambiência urbana na região, estimulará os moradores de Queimados a
passarem a consumir mais e a usufruir uma parte maior de seu tempo de lazer na
área central do município. A melhor qualidade de vida na área central e os recursos
de amenidades criados também poderão atrair moradores dos municípios do
entorno para consumirem em Queimados. Isto sem falar que Queimados poderá
ampliar a centralidade do município em termos de centro de comércio e serviços,
para o próprio município e para a Baixada Fluminense. A ideia de criação de um
círculo virtuoso em Queimados com base na implantação inicial de melhorias
facilmente visualizadas pela população contribuirá para a geração de autoestima e
para a consolidação do projeto. Este aspecto foi amplamente discutido nas
reuniões ocorridas entre a equipe técnica e a população de Queimados, usando-se
como referencial teórico os trabalhos do economista americano Albert Hirschman.
Assim, o principal efeito esperado da implantação do projeto DOTS está na
ampliação da centralidade do entorno da estação de trem de Queimados, tanto em
relação à própria cidade, quanto em relação aos bairros fronteiriços dos municípios
do entorno, como Engenheiro Pedreira, em Japeri, e Austin, em Nova Iguaçu,
ambos localizados a menos de 10 quilômetros do território analisado.
Cabe destacar, que a partir das entrevistas realizadas para o diagnóstico
socioeconômico foi percebido que, apesar do Distrito Industrial estar localizado no
território de Queimados, ele possui uma relação muito pequena com a área central
do município. Pelo tipo de uso, os distritos industriais em geral se localizam
afastados das áreas urbanas, como no caso de Queimados, onde se encontra a 10
km da estação de trem. Além disso, a ligação por transporte público para o Distrito
Industrial é semelhante tanto para o centro de Queimados, quanto para o bairro de
Engenheiro Pedreira, em Japeri, ou Austin, em Nova Iguaçu, tendo para cada região
apenas uma linha de ônibus ligando ao Distrito Industrial. Já o projeto de pólo
multimodal da MRS encontra-se parado, sem perspectiva de reativação nos
próximos anos e ainda depende de um investimento do Governo do Estado para a
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construção de uma alça de acesso para o Arco Metropolitano .
Por ser uma área com alguma densidade urbana, comercial e de serviços, o
entorno da estação de trem de Queimados deve reforçar sua potencialidade como
uma centralidade comercial e de serviços para todo o município, além dos bairros
17
próximos dos municípios vizinhos . Esta potencialidade ocorre pela considerável
ocupação já existente, o que impede a instalação de atividades produtivas que
demandem grandes áreas ou tenham impacto sobre as área vizinhas, como a
indústria, e apresenta uma facilidade logística que reforça a área como uma
centralidade metropolitana.
Conforme exposto no estudo coordenado pela Câmara Metropolitana de
Integração Governamental, “Caderno metropolitano 2: Centralidades: territórios de
perspectivas para políticas públicas”, a Centralidade é um conceito fundamental
para a compreensão e o planejamento do desenvolvimento territorial e está
construído sobre dois pilares básicos - a noção de lugar central e de área central.
A noção de lugar central, segundo W. Christaller (1933), refere-se à propriedade
atribuída a um determinado centro em oferecer produtos e serviços para uma
população que reside além de seus limites territoriais. A construção do lugar central
pressupõe a centralização de funções e atividades, em localizações determinadas
que se articulam com outras mais distantes.
A segunda vertente refere-se à noção de área central, mais especificamente do
Distrito Central de Negócios (em inglês, Central Business District-CBD), formulada
originalmente por Burgess, em 1925, que representa a metrópole como um modelo
em círculos, onde o CBD ocupa o núcleo e, as atividades industriais, residenciais e
de serviços vão se distribuindo em anéis concêntricos a partir do centro
metropolitano. De um modo simplificado, a área central representa o resultado da
concentração espacial de atividades e funções no núcleo da área metropolitana. A
estrutura espacial dos centros metropolitanos se manifesta em sua dimensão
morfológica, levando-se em conta o tamanho e a distribuição espacial de sua área
central e sua dimensão funcional, indicando as ligações entre diferentes centros,
através dos fluxos diários das pessoas, da força das conexões sociais e do volume e
intensidade dos negócios metropolitanos.

Inclusive, esta rodovia federal que foi construída pelo Governo do Estado e inaugurada em 2014
vem encontrando graves problemas de funcionamento, com altos índices de roubo de cargas e falta
de manutenção na via, o que tem deixado a via subutilizada.
17
Cabe destacar que a centralidade de Queimados já existe nos dias atuais, pela oferta variada de
comércio e serviços já instalada na área do DOTS, com destaque para a existência de um campus
da Universidade Estácio no Centro Comercial de Queimados.
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Em síntese, o conceito de centralidade se baseia na relação entre a concentração
espacial de atividades nos centros e sub-centros metropolitanos, bem como n
 a
diversidade de funções que os articulam às demais localidades do tecido
metropolitano.
Ou seja, no caso de Queimados, a centralidade ocorre na medida em que o centro
da cidade atrai os moradores dos outros bairros do município e do seu entorno,
pela sua densidade comercial e de serviços. Com isso, pode-se afirmar que o
entorno da estação de trem de Queimados constitui-se como um lugar central,
pela concentração de oferta da comércio e serviços na área, atuando assim como
um concentrador dos habitantes da região. Além disso, a área do DOTS também
atua como uma área central de Queimados, uma vez que é o local mais adensado
urbanisticamente, possui a maior diversidade de atividades e aglutina grande parte
dos vetores de deslocamento do município, além de ser historicamente o local de
início da ocupação urbana do município.
Com a ampliação da centralidade de Queimados, haverá um número ainda maior
de consumidores circulando no entorno da estação, sem falar no aumento da
utilização do trem como meio de transporte. Isto gerará também um incremento no
número de estabelecimentos comerciais e de serviços no entorno da estação, pela
ampliação da demanda na região. Com isso, haverá mais oportunidades de
empregos no município, oferecendo mais possibilidades para os queimadenses
18
trabalharem na própria cidade. Tende a ampliar, também, os recursos financeiros
que circulam internamente no município.
Este incremento da centralidade da área do DOTS será alcançado por dois
movimentos, o primeiro referente à melhoria da qualidade urbana do território, o
que incentiva a maior circulação de pedestres e, consequentemente, aumenta o
número de consumidores para os comércios e serviços da área. Além disso, a
Baixada Fluminense, e o entorno de Queimados em específico, possui poucas
opções de lazer para seus habitantes. A qualificação das praças, oferecendo
opções de esporte e entretenimento, irá se constituir como um significativo atrativo
para os moradores da região, que muitas vezes têm que se deslocar para locais
distantes, para o seu lazer (como shoppings, em que o mais próximo se encontra
no centro de Nova Iguaçu). A pouca existência de áreas públicas de qualidade
gratuitas, para uso da população, é gritante em praticamente todos os municípios
da periferia metropolitana. Com exceção dos parques existentes na cidade do Rio
de Janeiro, como o do Aterro do Flamengo, da Quinta da Boa Vista e o
Em 2010, pelo Censo Demográfico do IBGE, quase metade (47%) das pessoas ocupadas de
Queimados se deslocavam diariamente para outros municípios, a trabalho.
18
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recém-criado Parque de Madureira e o parque do São Bento, em Niterói, de acordo
com dados apresentados pela Câmara Metropolitana, quando da realização do
Plano Metropolitano-PDUI, as demais regiões da metrópole não possuem parques
públicos organizados, apesar das importantes reservas ambientais. Além disso, as
praças organizadas, com, por exemplo, equipamentos de recreação gratuitos para
crianças e idosos, são raras, inclusive em Nova Iguaçu, que é o município mais
bem estruturado da Baixada Fluminense. Isso aumenta a importância do desenho e
da implantação do DOTS e de seus resultados em termos de uma maior
movimentação de pessoas nessa região.
O segundo movimento para ampliar a centralidade da área do DOTS é a limitação
da expansão imobiliária em Queimados para áreas distantes do centro e sem
infraestrutura. Isto passa pelo aprimoramento da legislação, que está sendo
discutida no novo Plano Diretor de Queimados, e por maior fiscalização das novas
construções, uma vez que muitos imóveis são construídos de forma irregular, sem
a disponibilização de serviços essenciais, o que acaba barateando o custo da
construção para o setor privado, mas transfere para o poder público o provimento
de infraestrutura. A limitação da construção desordenada aumentará o interesse na
área do DOTS, além de promover uma valorização dos imóveis lá localizados.
Ademais, as intervenções propostas no território aumentarão a atratividade urbana,
o que será um fator de incentivo para a moradia no entorno da estação de trem de
Queimados. Para isso, será proposta também uma legislação urbana que incentive
o adensamento da região, promovendo o uso misto das edificações. Isto permitirá
uma ocupação mais perene, não concentrada apenas em algumas horas do dia,
como ocorre em muitas áreas estritamente comerciais ou residenciais. Isto
impactará positivamente também a questão da segurança pública. Espaços vazios
tendem a ser mais violentos.
Nesse sentido, a proposta do DOTS prevê que a área do entorno da estação de
trem de Queimados possua um zoneamento específico que incentive um
19
Coeficiente de Aproveitamento (CA) básico de cerca de 3, onde o que existe hoje
é de cerca de 1,27. Este CA de 3 será escalonado para incentivar a ocupação da
forma prevista no projeto DOTS Queimados, com recuo no térreo e ocupação
mista, o que permitirá imóveis de até 5 pavimentos. Esse maior adensamento faria
com que a área ocupada fosse expandida dos 841 mil m² atuais para quase 2
milhões m², o que corresponde a um incremento de mais de 130% no total de área

O Coeficiente de Aproveitamento (CA) é um índice estabelecido no Plano Diretor que limita o uso
máximo do terreno. Ele é calculado levando-se em conta a área edificada dividida pela área do
terreno. Ou seja, com um CA de 3 e um terreno com 1.000 m² é permitido construir até 3.000 m².
19
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edificada.
Além da maior ocupação residencial e comercial do entorno da estação, esse
adensamento permitirá uma considerável ampliação do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e do Imposto de Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI), pelo aumento do número de metros quadrados, pela
valorização imobiliária e pela ampliação do número de imóveis existentes na área.
Não esquecendo o aumento esperado da arrecadação do Imposto Sobre Serviço
(ISS), pela ampliação da centralidade da área do DOTS e pelo incremento de
serviços existentes na região.
Na tabela 1, abaixo, são apresentadas as informações econômicas, urbanas e de
finanças públicas que foram levantadas sobre Queimados e a área do DOTS.
Através dela pode-se ver que o entorno da estação de trem é bastante significativo
na economia municipal.
Variáveis

Queimados

Participação (%) da área do
DOTS no total de Queimados
19.516
13,07
6.093
14,44
6.607
42,87

Área DOTS

População
149.265
Domicílios ocupados
42.209
Empregos Formais (2017)
15.410
Estabelecimentos Formais
1.470
527
35,85
(2017)
Área Edificável (em m²)
661.231
Área Construída (em m²)
841.555
Potencial Construtivo (em
1.983.692,60
m²)
IPTU
5.719.958,40 1.429.989,60
25,00
ITBI
1.684.393,90
421.098,48
25,00
ISS
17.324.804,00 5.197.441,20
30,00
Tabela 1. Informações demográficas, económicas, urbanas e fiscais no conjunto do município de
Queimados e na área do DOTS.
20
Fonte: IBGE, RAIS/Ministério da Economia, Relatórios da LRF e Levantamento próprio.

As informações da Tabela 1 mostram com clareza que, atualmente, a área do DOTS
é muito mais uma área de negócios e de passagem de moradores do que de
Para a população de Queimados, foi utilizada a estimativa populacional do IBGE de 2018. Já na
área do DOTS foram utilizados os dados disponíveis no Censo Demográfico de 2010. Para os
domicílios ocupados utilizou-se os dados do Censo Demográfico de 2010.
Na área edificável foi considerado a área do DOTS excluindo as áreas ocupadas por ruas, praças,
equipamentos comunitários e de lazer.
Na área construída, foi considerado que os terrenos vazios e os imóveis ocupados por edificações
de até 1 pavimento (casas, estacionamentos e galpões) possuíam uma área igual ao tamanho do
lote, já para os demais imóveis foi estimado que a área de fato edificada dos imóveis de 2 andares
corresponde a 80% do total da área dos terrenos multiplicado pelo número de andares, enquanto
que para os imóveis de 3 ou mais andares esse percentual foi estimado em 70% da área do terreno
multiplicado pelo número de andares.
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moradia. Na região estão quase 43% dos empregos formais do município, quase
36% dos estabelecimentos formais e apenas cerca de 13% das moradias. Isto
mostra a potencialidade do estímulo ao uso misto da área, ampliando a
proximidade entre moradia e emprego no município e a centralidade da região.
As informações de finanças públicas para a área do DOTS correspondem a
estimativas realizadas pela equipe do Consórcio Conectar, uma vez que as bases
de dados da Prefeitura de Queimados são inadequadas para extração de
informações georreferenciadas. Inclusive, o cadastro de imóveis de Queimados é
bastante impreciso, pois não há fiscalização ativa do ente público, o que faz com
que as informações existentes sejam compostas, em grande parte, pelo cadastro
voluntário dos contribuintes. Em conversa com os técnicos da Secretaria Municipal
de Fazenda de Queimados, foi apontado que o sistema possui hoje cerca de 80 mil
imóveis cadastrados, porém eles estimam que exista efetivamente cerca de 120 mil
imóveis no município.
Já está sendo desenvolvido, na Secretaria Municipal de Fazenda, um projeto para
realização de um cadastro de imóveis, que levantará ao menos 100 mil unidades no
município. Isto permitirá uma maior qualidade nas informações existentes na
Prefeitura, além de uma melhor gestão na cobrança de impostos. Junto a esse
novo cadastro, será feita uma atualização da planta de valores no município, que
atualmente contempla apenas dois critérios, localização e metragem. Esta nova
planta de valores levará em consideração critérios mais detalhados, que permitirão
uma cobrança mais progressiva e mais justa de IPTU, de acordo com o valor de
cada imóvel. Segundo estimativas dos servidores municipais envolvidos, esta
alteração gerará um incremento de 4 a 5 milhões de reais anuais do IPTU
municipal, o que corresponde a um aumento da arrecadação deste imposto na área
do DOTS de cerca de 1 milhão de reais, caso se mantenha a distribuição dos
recursos estimados pela equipe do Consórcio Conectar.
A estimativa de que 25% da arrecadação do IPTU e do ITBI municipal são
arrecadados na área do DOTS decorre do fato de que a área possui mais de 14%
dos domicílios ocupados de Queimados e mais de ⅓ dos estabelecimentos formais
do município. Adicionalmente, a área do DOTS, segundo informações obtidas junto
à especialistas do mercado imobiliário do município, possui uma maior regularidade
fundiária, ou seja, a proporção dos imóveis que lá se localizam e possuem escritura
definitiva e cadastro regular junto à Prefeitura de Queimados é superior ao
encontrado nas demais regiões do município. Ou seja, a proporção de imóveis que
pagam IPTU e ITBI na área do DOTS é superior ao encontrado no conjunto do
município. Ademais, a alta concentração comercial e de serviços na região indica
que há uma grande proporção de imóveis não-residenciais, o que amplia ainda
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mais a proporção de IPTU arrecadado na área do DOTS, pois estes imóveis
apresentam um valor venal por m² superior aos imóveis residenciais, com uma
alíquota de IPTU levemente superior (entre 0,9 e 1,1 para os não-residenciais e
entre 0,8 e 1,1 para os residenciais).
Pode surgir uma preocupação de que uma transferência de recursos das atividades
privadas e dos moradores do município para o setor público através de uma
cobrança de impostos mais correta poderia diminuir a capacidade de consumo e
de investimento privado no município. Deve-se, no entanto, ter em conta que não
se pode fazer uma análise estática dessa questão. Decerto, os recursos obtidos
pelo setor público serão imediatamente gastos em favor dos munícipes, o que faz
com que a renda continue a circular localmente. Além disso, a circulação da renda
no município pode inclusive ser ampliada, pois os recursos não gastos com o
pagamento de impostos poderiam estar parados em poupança ou sendo gastos
em opções que geram efeito multiplicador menor da renda circulante no município.
Inclusive, porque poderiam estar sendo gastos em outras regiões ou com
importações de outras regiões.
É claro que uma ampliação dos impostos deve levar em conta a capacidade de
pagamento de cada contribuinte, porém a proposta de atualização da planta de
valores municipais não representa um crescimento desmedido da cobrança de
IPTU em Queimados, uma vez que a arrecadação per capita deste tributo no
município é inferior ao que ocorre nos demais municípios da Baixada Fluminense,
com exceção de Japeri. Enquanto que a Prefeitura de Queimados arrecadou de
IPTU, em 2018, R$ 38,32 para cada habitante, Mesquita obteve R$ 68,14,
Seropédica R$ 88,68, Nova Iguaçu R$ 96,11, Nilópolis R$ 112,76, Duque de Caxias
R$ 117,88 e Itaguaí expressivos R$ 378,56. No mesmo nível de Queimados
encontra-se Belford Roxo, com R$ 38,39, e abaixo tem-se Japeri, com pequenos
R$ 14,99.
Apesar da população de Queimados também apresentar um rendimento médio
baixo no comparativo aos municípios da Baixada Fluminense, a diferença entre a
cobrança de IPTU e o rendimento médio mostra que há uma defasagem na
cobrança do imposto, pois Nova Iguaçu, por exemplo, possuía um rendimento
médio 19% superior ao de Queimados, segundo os dados do Censo Demográfico
de 2010, mas apresentava um IPTU per capita 150% superior. Na mesma linha,
com populações semelhantes à encontrada em Queimados, Mesquita apresentava
um rendimento 31% superior, mas uma arrecadação per capita de IPTU 78%
superior, e Nilópolis, com rendimento 52% maior e arrecadação 194% maior.
Apenas Japeri apresenta uma situação de arrecadação de IPTU pior do que
Queimados. Ou seja, um reajuste do IPTU queimadense não traria uma injustiça
79

tributária em comparação com grande parte dos municípios da Baixada
Fluminense.
Como destacado anteriormente, um problema grave para as informações fiscais do
município é a alta taxa de não-regularidade fundiária dos imóveis de Queimados.
Especialistas da área imobiliária estimam que quase 80% dos imóveis do município
não possuem escritura definitiva. Isto faz com que boa parte dos proprietários
efetivos, apesar de pagarem IPTU como “posseiros”, não realizam transações de
imóveis no mercado formal, o que gera uma perda de arrecadação de ITBI pela
Prefeitura e impede que essas transações sejam financiadas no mercado de crédito
bancário. Ou seja, a administração municipal deve buscar promover a regularização
fundiária, articulando um acordo com o cartório de registro de imóveis, de forma a
reduzir as tarifas cartoriais durante esse processo. Com isto, espera-se criar um
incentivo para a regularização das inscrições dos imóveis, possibilitando também
maior acesso ao crédito para os moradores e empresários de Queimados, que
poderão ofertar a propriedade formal de seus imóveis como garantia de crédito.
Ademais, segundo os especialistas da área imobiliária, o preço médio dos imóveis
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regularizados é, em geral, 70% mais elevado do que aqueles não regularizados.
Novamente, políticas de formalização tributária, que ampliam a base para
arrecadação de impostos, podem ter, não um resultado negativo, mas, sim,
positivo, pelo aumento de gasto do poder público e também pela ampliação da
possibilidade de obtenção de crédito para pessoas físicas e jurídicas em
Queimados.
Ademais, a regularização fundiária permitirá uma cobrança efetiva do Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), pois as transações imobiliárias passariam a ser
registradas formalmente, o que ampliaria a base para cobrança deste imposto.
Os técnicos da Secretaria Municipal de Fazenda também destacaram uma
proposta de mudança da legislação tributária no município de Queimados, que já
está em discussão na Câmara de Vereadores. Atualmente, todos os
estabelecimentos de micro e pequeno porte são isentos de recolhimento de ISS,
Sobre o assunto, o economista peruano Hernando de Soto defende que a regulação fundiária
promove o desenvolvimento econômico dos moradores beneficiados, muito por conta da
possibilidade de endividamento que os proprietários passam a acessar. Para ele, a regularização
fundiária possibilita ganhos em seis vertentes, são elas: a fixação do potencial econômico dos
ativos; a integração das informações dispersas em um único sistema; a responsabilização das
pessoas; a transformação dos ativos em bens fungíveis; a integração das pessoas; e a proteção das
transações. Essa questão pode ter sua importância ampliada, em um momento em que, apesar da
taxa de juros no Brasil ainda ser muito elevada, começa a apresentar uma redução significativa,
como o movimento da Caixa Econômica Federal de reduzir suas taxas para financiamento
imobiliário a 6,75% ao ano.
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em Queimados. A proposta é que as empresas de pequeno porte deixem de ser
isentas, o que, segundo os técnicos, contribuiria para um incremento de 7 a 8
milhões de reais anuais na arrecadação desse imposto. Com isso, espera-se um
incremento de arrecadação de cerca de 2 milhões de reais na área do DOTS.
A questão dos incentivos fiscais deve ser definida sempre com muita parcimônia.
Caso contrário, pode-se apenas estar se transferindo lucros para o setor privado
que não necessariamente serão reinvestido produtivamente, como mostra exemplo
22
recente na economia brasileira .
Do ponto de vista regional, a literatura recomenda que os incentivos fiscais devem
ser ofertados apenas para a atração de novas empresas em setores até então
inexistentes no município e que de outra forma não investiriam nele. Devem ser
dados, via de regra, apenas para aquelas atividades que gerarão renda nova para a
municipalidade. Ou seja, empresas que se instalassem em um município, gerando
emprego e recursos fiscais, para vender principalmente para outras regiões. As
atividades econômicas que buscam se beneficiar do mercado consumidor já
existente em um município normalmente não necessitam de incentivos fiscais.
Os técnicos destacaram também que houve uma mudança, a partir de 2019, por
parte das operadoras de cartão, que passaram a exigir o número do CNPJ para a
utilização das máquinas de cartão, o que tende a reduzir a informalidade do
comércio e dos serviços locais. Apesar de não refletir diretamente em um aumento
da arrecadação de impostos para a Prefeitura de Queimados, em função da cultura
de informalidade já existente, essa medida permite maior controle e fiscalização por
parte da Prefeitura. Ao lado de um trabalho de conscientização e fiscalização, esta
mudança permitiria um incremento na arrecadação municipal.

Estimativas de crescimento
Neste tópico será feita uma análise das estimativas de crescimento da economia,
da população, dos passageiros ferroviários e das receitas públicas municipais.
Estas estimativas levam em conta, não só o desempenho prévio dessas variáveis
em Queimados, mas, também, os impactos que as intervenções e as políticas
propostas podem ter sobre a área do DOTS e o conjunto da cidade.
Estimativas e projeções são ferramentas essenciais para a realização de
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/governo-deu-r-173-bi-em-subsidios-a-programa
s-sem-efeitos-diz-estudo.shtml
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planejamentos, pois possibilitam prever os impactos e consequências de
determinadas ações. Porém, por serem uma tentativa de previsão do que ocorrerá
no futuro, acabam sendo passíveis de erros. Por isso, as análises serão feitas aqui
em três diferentes cenários, sendo um básico, um otimista e outro pessimista. Esta
metodologia se justifica por estarem sendo analisadas variáveis socioeconômicas
e, portanto, que apresentam dinâmicas complexas e por vezes inesperadas.
Utilizar-se-á, para realização das projeções, o desempenho prévio do território
queimadense em diferentes períodos, considerando àqueles mais e menos
dinâmicos. Cabe ressaltar que apesar das variáveis terem relações umas com as
outras, principalmente o crescimento econômico e as finanças públicas, ocorrem
fenômenos que alteram essa relação, como, por exemplo, uma melhora da
fiscalização ou da gestão, que geram alterações nas trajetórias dessas variáveis.
Por isto, essas variáveis serão analisadas individualmente.
Em relação à população, os últimos dados que refletem efetivamente a população
residente no município de Queimados são do Censo Demográfico de 2010.
Comparando com a informação do Censo anterior, de 2000, Queimados
apresentou um crescimento médio anual de 1,2%. Para não ter dados tão
defasados e para atender a legislação, o IBGE divulga anualmente a estimativa de
população dos municípios brasileiros. Por essa estimativa, o crescimento estimado
da população queimadense entre 2010 e 2019 caiu levemente para 1% ao ano.
Cabe destacar que esse incremento de população é calculado para o conjunto do
município, ou seja, áreas de expansão apresentam maior dinamismo e áreas já
consolidadas têm um crescimento menor. Como será feito um projeto de
requalificação na área central de Queimados, com um investimento superando os
R$ 100 milhões, associado a uma limitação da expansão fora da área central,
espera-se conseguir, em um cenário otimista, na área que sofrerá as intervenções
propostas pelo DOTS um incremento anual da população de 3%. Em um cenário
básico, o crescimento estimado será de 2%, enquanto que no cenário pessimista a
taxa anual será de 1%, semelhante ao desempenho do conjunto do município.
Lembrando que um dos pressupostos para o estabelecimento do DOTS é o
adensamento na área de intervenção, ou seja, espera-se que a população da área
do DOTS cresça a uma taxa superior ao do conjunto do município. Portanto, um
crescimento médio anual esperado de 1% para o cenário pessimista corresponde a
um crescimento que não promoverá um maior adensamento da cidade.
Já em relação à economia do município de Queimados, ela pode ser medida de
diversas formas, como através do Produto Interno Bruto (PIB), dos empregos
formais e dos estabelecimentos. O PIB é a variável mais utilizada para medição do
crescimento econômico, porém, no caso dos municípios, o IBGE não calcula
82

diretamente esta variável, mas faz um rateio do PIB estadual entre os diferentes
municípios do estado. Com isso, pode haver algumas estimativas que não refletem
efetivamente a realidade, entretanto é a informação disponível, que deve, portanto,
ser utilizada, com atenção às suas limitações. A última divulgação do PIB ocorreu
para o ano de 2016. Será levado em conta como cenário básico o crescimento
acumulado ocorrido nos 10 anos anteriores, entre 2006 e 2016, em que o
crescimento médio anual foi de 8,7%. Isso após uma queda de 11,8% entre 2015 e
2016. Para o cenário otimista será considerada a variação ocorrida entre 2006 e
2012, período em que a média de crescimento anual do PIB foi de 12,5%. Já no
cenário pessimista o período considerado será de 2012 a 2016, quando ocorreu
uma grave crise na economia brasileira e fluminense a partir de 2015, fazendo com
que o crescimento médio anual tenha sido de 3,1%.
Como o desempenho do PIB pode ser enganador em relação ao efetivo aumento
da estrutura produtiva do município, também será analisado o crescimento dos
empregos e dos estabelecimentos formais, nos mesmos períodos. Do ponto de
vista dos empregos, foram identificadas duas anormalidades em Queimados, no
ano de 2012 e 2013, em que houve um grande contingente de trabalhadores
associados à construção civil, executando as obras do Arco Metropolitano,
conforme pode ser visto no gráfico 1 abaixo. Por isso, o cenário positivo
considerará a variação dos empregos ocorridos entre 2006 e 2011.

Figura 39. Número de empregos formais na construção civil e no total de atividades em Queimados,
entre 2006 e 2017.
Fonte: RAIS / Ministério da Economia
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O cenário básico, considerando o crescimento entre 2006 e 2016, gerou um
incremento médio anual de 4,8%, o cenário otimista, entre 2006 e 2011, apresentou
um aumento de 12,2% e o cenário pessimista, entre 2011 e 2016, teve uma queda
média anual de 2,2%.
Já na medição dos estabelecimentos, o cenário básico teve um crescimento médio
anual de 4,9%, entre 2006 e 2016; o otimista apresentou um incremento, entre
2006 e 2012, de 5,8%; e, o pessimista, uma variação média anual de 3,5%, para o
período entre 2012 e 2016.
A tabela 2 abaixo apresenta as variações do PIB, dos empregos e dos
estabelecimentos formais nos períodos analisados. Foi incluída, ao final, uma linha
que calcula a média da variação das 3 variáveis.
Básico
(2006-2016)

Otimista
(2006-2012)

Pessimista
(2012-2016)

PIB

8,7%

12,5%

3,1%

Empregos Formais*

4,8%

12,2%

-2,2%

Estabelecimentos Formais

4,9%

5,8%

3,5%

Média

6,1%

10,2%

1,5%

Variáveis

Tabela 2. Variações médias anuais do PIB, dos empregos e dos estabelecimentos formais em
Queimados em diferentes períodos.
Fonte: IBGE e RAIS/Ministério da Economia. * Para os empregos formais o cenário otimista
considera o período 2006-2011 e o cenário pessimista 2011-2016

Considerando que parte do dinamismo identificado ocorreu fora da área do DOTS,
como, por exemplo, o Distrito Industrial, será considerado neste Relatório um valor
um pouco inferior ao identificado para os cenários básicos e otimistas. Com isso,
para o cenário básico será considerado um incremento médio anual de 5%,
enquanto que no cenário otimista será considerado um aumento de 8%.
Já para o cenário pessimista optou-se por considerar um crescimento levemente
superior à média identificada nos períodos prévios, por dois motivos principais: Em
2011, ano base da comparação os empregos na construção civil, conforme a
Figura 39, eram mais de 5 mil, e que retornaram para menos de mil empregos a
partir de 2014, causando um efeito negativo considerável sobre a variação
percentual dos empregos formais. O segundo ponto é que a crise econômica que
ocorreu no país, e particularmente o Estado do Rio de Janeiro, foi bastante
23
significativa em seus impactos sobre os empregos formais no território fluminense
Inclusive, entre janeiro de 2015 e outubro de 2019 o Estado do Rio de Janeiro foi a Unidade
Federativa que apresentou a maior queda dos empregos com carteira assinada, tanto do ponto de
vista dos números de vínculos perdidos quanto em termos percentuais.
23

84

, porém não se vislumbra no cenário futuro uma crise de tal magnitude se
repetindo. Com isso, considerou-se um desempenho um pouco superior ao
observado no período 2011-2016, fazendo com que o cenário pessimista fosse
projetado para uma variação positiva de 2% das atividades econômicas. Ou seja, o
cenário pessimista considerou um crescimento levemente superior ao ocorrido na
média dos indicadores no período analisado e os cenários básico e otimista
consideraram um crescimento um pouco inferior ao que ocorreu nos períodos
analisados.
Cabe ressaltar que o crescimento econômico de Queimados e da área do DOTS é
dependente da dinâmica estadual e federal, posto que os instrumentos disponíveis
para a Prefeitura são limitados em relação à sua atuação sobre a economia local.
Porém, as projeções indicam um crescimento da economia nacional de ao menos
2% nos próximos anos.
Já em relação ao incremento de passageiros dos trens, considera-se que esta
variável está fortemente atrelada ao número de habitantes no entorno da estação e
da densidade econômica da região. Além disso, depende de uma melhoria das
condições de acessibilidade da estação, de uma maior frequência de trens, com
aumento da qualidade do serviço, uma maior integração tarifária e da melhora da
segurança pública no entorno. Posto isto, considera-se que o aumento médio anual
dos passageiros será equivalente ao crescimento populacional esperado, ou seja,
no cenário básico um aumento de 2%, no otimista de 3% e no pessimista de 1%.
O fato da área do DOTS passar a oferecer maiores oportunidades para a população
local não tem um impacto direto na redução do número de passageiros que
utilizam o trem, uma vez que o déficit de empregos no município é muito elevado,
com mais de 9 habitantes para cada emprego formal, e a melhoria da qualidade
urbana e consequente ampliação da centralidade da área do DOTS passará a atrair
um maior número de consumidores dos municípios do entorno, aumentando assim
o número de viagens na estação de trem. Cabe destacar que o incremento do
número de passageiros, principalmente nos cenários básico e otimista, pode
sobrecarregar a atual estrutura da estação de trem de Queimados, principalmente
nos horários de pico. Porém destacamos que o projeto do DOTS Queimados prevê
a construção, no médio a longo prazo, de um mezanino adicional para acesso à
estação, o que possibilitaria uma considerável ampliação na capacidade de fluxo
da estação. Isto aliado a um aumento da frequência de trens permitiria um
incremento mais elevado do número de passageiros. Adicionalmente, fora dos
horários de pico a estação fica com sua estrutura ociosa, por conta de Queimados
ser uma cidade dormitório e ainda não desempenhar um papel de centralidade
metropolitana, o que pode mudar com o projeto DOTS e o incremento do comércio
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e dos serviços no entorno da estação de trem.
Por fim serão apresentadas as expectativas de crescimento das receitas públicas
municipais. Não será aqui considerado o incremento decorrente de arrecadações
específicas, como a contribuição de melhoria e o IPTU progressivo, pois estas
dependem exclusivamente de uma atuação da Prefeitura, não sendo diretamente
relacionada ao aumento da população e da economia queimadense.
Feita a ressalva, a análise separará os impostos voltados mais para a dinâmica
urbana e aquele voltado mais para a dinâmica econômica, ou seja, enquanto o
IPTU e o ITBI são diretamente relacionados à área construída existente, o ISS é
afetado mais diretamente pelo desempenho econômico da região. O crescimento
destes impostos será analisado nos anos de 2006, 2012 e 2018, com exceção do
ITBI, pois em 2012 houve um significativo incremento da arrecadação, por conta da
transação do terreno que viria a ser a fábrica da Piraquê no Distrito Industrial. Por
isto, será considerado o ano de 2013 para este tributo. As variações médias anuais
podem ser verificadas na tabela 3 abaixo. Observa-se que na maior parte dos
períodos o crescimento médio anual foi bastante significativo.
Variação
2006-2018

Variação
2006-2012

Variação
2012-2018

IPTU

11,7%

10,3%

13,2%

ITBI*

24,6%

43,1%

2,7%

ISS

13,7%

27,5%

1,4%

Receita Corrente Líquida

12,8%

18,7%

7,3%

Variáveis

Tabela 3. Variações médias anuais da arrecadação de IPTU, ITBI, ISS e Receita Corrente Líquida
pela Prefeitura de Queimados em diferentes períodos.
Fonte: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. * Para o ITBI o cenário otimista considera o
período 2006-2013 e o cenário pessimista 2013-2018.

A projeção de crescimento do IPTU e do ITBI levará em conta uma estimativa do
incremento da área edificada no entorno da estação, com base na área construída
que foi estimada previamente e apresentada na tabela 1. Ou seja, o crescimento da
área construída seguirá o sistema simples, portanto será referente aos 841.555m²
atualmente estimados, ao invés de um composto que foi utilizado nas demais
variáveis. Isto se dá pela característica específica da terra, que possui uma
limitação para sua criação, onde se pode, no máximo, verticalizar a ocupação,
diferentemente das demais variáveis analisadas que podem ser incrementadas sem
um limite claro. Como não existe fonte de dados disponíveis para comparar o
histórico de evolução da área construída, foi optado por construir os cenários de
acordo com a possibilidade de ocupação do potencial de construção esperado
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para a área do DOTS, que foi estimado em quase 2 milhões de m².
Com isso, o cenário básico considerou uma ocupação de 75% do potencial
construtivo, com um incremento em 20 anos de 80% da área construída
atualmente, o que corresponde a um crescimento médio anual de 4%, ou cerca de
33 mil m². Já o cenário otimista considera que em 20 anos o potencial de ocupação
da área do DOTS será plenamente utilizado, com um incremento de 140% na área
construída, o que corresponde a um crescimento médio anual de 7%, ou cerca de
59 mil m² adicionais todos os anos. Por fim, o cenário pessimista prevê uma
ocupação de 60% do potencial construtivo em 20 anos, com um crescimento da
metragem edificada em 40%, o que corresponde a um aumento médio anual de
2%, ou 17 mil m² adicionais.
Além da área construída, o IPTU e o ITBI são calculados com base no valor venal
dos imóveis, ou seja, uma possível valorização imobiliária, ou uma simples
atualização dos valores pela inflação provoca um incremento adicional da
arrecadação destes impostos pela Prefeitura de Queimados. Como alterações no
valor venal são um processo lento, que requer estudos e negociações políticas
junto à Câmara de Vereadores, foi considerado que estas atualizações ocorreriam a
cada 5 anos. Não foi considerado o cenário em que a inflação tenha uma grande
aceleração, pois, apesar de ampliar as receitas da Prefeitura de Queimados,
também ampliaria as despesas. Com isso, se considerou no cenário básico um
incremento do valor venal de 5% a cada 5 anos, correspondendo a um incremento
no acumulado de 20 anos de 20%, enquanto que no cenário otimista o aumento
será de 7% a cada 5 anos ou 28% no acumulado, e no cenário pessimista de 3% a
cada 5 anos ou 12% nos 20 anos projetados.
Já para o ISS foi considerado que o crescimento corresponderá diretamente ao
dinamismo econômico esperado, qual seja, 5% para o cenário básico, 8% para o
cenário otimista e 2% para o cenário pessimista.
Por fim, o cenário básico e otimista considerou que a Prefeitura de Queimados teria
sucesso na alteração da planta de valores a partir do novo cadastro de imóveis que
está sendo proposto, já no cenário pessimista se considerou que esta alteração
não seria aprovada e, com isso, não haveria nenhum valor adicional. Ademais, para
o ISS foi considerado que os cerca de R$ 2 milhões adicionais na área do DOTS
pela retirada da isenção dos pequenos estabelecimentos ocorreria no cenário
otimista, enquanto que no cenário básico este incremento seria de apenas R$ 900
mil e no pessimista não haveria aumento algum.
Abaixo seguem as tabelas 4, 5 e 6 com os incrementos esperados para cada um
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dos cenários, nas diferentes variáveis analisadas, com as informações que foram
coletadas para a situação atual (último ano disponível para cada variável) e o
resultado esperado após 20 anos do início do projeto de DOTS.
Variáveis / Anos

Atual

DOTS
+20 anos

Crescimento
Médio Anual

Transformações Urbanas (em %)
Área Construída (% em relação ao existente)

100%

180%

3,0%

Valorização do m² (% em relação ao existente)

100%

120%

0,9%

Incremento da dinâmica comercial e de serviços na região (%
em relação ao existente)

100%

265%

5,0%

Incremento da População (% em relação ao existente)

100%

149%

2,0%

Incremento dos Estabelecimentos Formais (% em relação ao
existente)

100%

265%

5,0%

Incremento dos Empregos Formais (% em relação ao
existente)

100%

265%

5,0%

Incremento do Número de Viagens Ferroviárias (% em relação
ao existente)

100%

149%

2,0%

841.555

1.514.799

3,0%

19.516

29.000

2,0%

527

1.398

5,0%

6.607

17.530

5,0%

31.000

46.064

2,0%

Benefícios econômicos (em %)

Benefícios econômicos e urbanos (em números)
Incremento da área construída (m²)
Incremento da População (pessoas)
Incremento dos Estabelecimentos Formais (estabelecimentos)
Incremento dos Empregos Formais (empregos)
Incremento do Número de Viagens Ferroviárias (passageiros)

Incremento de Receitas esperadas (em %)
IPTU (% em relação ao existente)

100%

201%

3,5%

ITBI (% em relação ao existente)

100%

201%

3,5%

ISS (% em relação ao existente)

100%

265%

5,0%

2.430

4.879

3,5%

ITBI (arrecadação anual)

421

845

3,5%

ISS (arrecadação anual)

6.097

16.178

5,0%

Total Receitas Analisadas (arrecadação anual)

8.948

21.902

4,6%

Receitas esperadas (em mil R$)
IPTU (arrecadação anual)

Tabela 4. Projeção de crescimento pelo cenário básico.
Variáveis / Anos

Atual

Transformações Urbanas (em %)
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DOTS
+20 anos

Crescimento
Médio Anual

Área Construída (% em relação ao existente)

100%

240%

4,5%

Valorização do m² (% em relação ao existente)

100%

128%

1,2%

Benefícios econômicos (em %)
Incremento da dinâmica comercial e de serviços na região
(% em relação ao existente)

100%

466%

8,0%

Incremento da População (% em relação ao existente)

100%

181%

3,0%

Incremento dos Estabelecimentos Formais (% em relação
ao existente)

100%

466%

8,0%

Incremento dos Empregos Formais (% em relação ao
existente)

100%

466%

8,0%

Incremento do Número de Viagens Ferroviárias (% em
relação ao existente)

100%

181%

3,0%

841.555

2.019.731

4,5%

19.516

35.248

3,0%

527

2.456

8,0%

6.607

30.795

8,0%

31.000

55.989

3,0%

Benefícios econômicos e urbanos (em números)
Incremento da área construída (m²)
Incremento da População (pessoas)
Incremento
dos
(estabelecimentos)

Estabelecimentos

Formais

Incremento dos Empregos Formais (empregos)
Incremento do
(passageiros)

Número

de

Viagens

Ferroviárias

Incremento de Receitas esperadas (em %)
IPTU (% em relação ao existente)

100%

270%

5,1%

ITBI (% em relação ao existente)

100%

270%

5,1%

ISS (% em relação ao existente)

100%

466%

8,0%

2.430

6.560

5,1%

ITBI (arrecadação anual)

421

1.137

5,1%

ISS (arrecadação anual)

7.297

34.012

8,0%

10.148

41.708

7,3%

Receitas esperadas (em mil R$)
IPTU (arrecadação anual)

Total Receitas Analisadas (arrecadação anual)

Tabela 5. Projeção de crescimento pelo cenário otimista.

Variáveis / Anos

Atual

DOTS
+20 anos

Crescimento
Médio Anual

Transformações Urbanas (em %)
Área Construída (% em relação ao existente)

100%

140%

1,7%

Valorização do m² (% em relação ao existente)

100%

112%

0,6%

Benefícios econômicos (em %)
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Incremento da dinâmica comercial e de serviços na região
(% em relação ao existente)

100%

149%

2,0%

Incremento da População (% em relação ao existente)

100%

122%

1,0%

Incremento dos Estabelecimentos Formais (% em relação
ao existente)

100%

149%

2,0%

Incremento dos Empregos Formais (% em relação ao
existente)

100%

149%

2,0%

Incremento do Número de Viagens Ferroviárias (% em
relação ao existente)

100%

122%

1,0%

841.555

1.178.177

1,7%

19.516

23.813

1,0%

527

783

2,0%

6.607

9.818

2,0%

31.000

37.826

1,0%

Benefícios econômicos e urbanos (em números)
Incremento da área construída (m²)
Incremento da População (pessoas)
Incremento
dos
(estabelecimentos)

Estabelecimentos

Formais

Incremento dos Empregos Formais (empregos)
Incremento do
(passageiros)

Número

de

Viagens

Ferroviárias

Incremento de Receitas esperadas (em %)
IPTU (% em relação ao existente)

100%

152%

2,1%

ITBI (% em relação ao existente)

100%

152%

2,1%

ISS (% em relação ao existente)

100%

149%

2,0%

1.430

2.177

2,1%

ITBI (arrecadação anual)

421

641

2,1%

ISS (arrecadação anual)

5.197

7.723

2,0%

Total Receitas Analisadas (arrecadação anual)

7.048

10.541

2,0%

Receitas esperadas (em mil R$)
IPTU (arrecadação anual)

Tabela 6. Projeção de crescimento pelo cenário pessimista.

Propostas de políticas para dinamizar a economia da área do DOTS
Neste tópico do Produto serão feitas algumas proposições de políticas para a
dinamização da economia na área do DOTS. Esta lista não contempla todas as
proposições que podem ser feitas, porém serve como um norte para a atuação da
Prefeitura de Queimados e para o Governo do Estado.
- Criação de um programa de regularização fundiária, com redução das taxas
envolvidas, para ampliar o número de imóveis com escritura definitiva. Esta ação
poderá ter um efeito duplo, de ampliação das receitas municipais, principalmente
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pela posterior cobrança de ITBI, e de ampliação da capacidade de endividamento
da população local, que passará a ter uma garantia para empréstimos, com isso
24
acessando linhas de financiamento mais baratas .
- Apoio à criação de uma associação dos empresários da área do DOTS, que
promova eventos e a divulgação da região, tanto para a população local quanto
para os moradores dos municípios do entorno.
- Criação de um posto da AgeRio em Queimados, visando a desenvolver um
programa de crédito para o projeto DOTS e que poderia também atender toda a
Baixada Fluminense.
- Isenção ou desconto do estacionamento rotativo para os frequentadores que
efetuarem compras na área do DOTS, criando um cadastro dos estabelecimentos
da área que possam dar este benefício, o que poderá incentivar a formalização
dessas empresas.
- Integração tarifária entre a Supervia e as empresas de ônibus, de forma a
incentivar o uso do trem e, consequentemente, a frequência na área do DOTS.
- Aplicação do IPTU progressivo sobre os imóveis vazios e subutilizados, de forma
a incentivar a ocupação eficiente dessas terras.

2.2 Análise de Viabilidade Econômico-Financeira
Neste tópico serão apresentadas as análise de viabilidade econômico-financeira,
com base nos cenários traçados no tópico 2.1 deste Relatório. A partir das
projeções de receitas que resultam das intervenções previstas no Projeto DOTS,
associada aos mecanismos de Recuperação da Valorização Imobiliária, realiza-se a
análise de viabilidade econômico-financeira.
Em comparação com o contexto atual, pode-se antever que a situação da região
de referência no pós-Projeto será caracterizada pela valorização dos imóveis em
decorrência das melhorias introduzidas. Os principais fatores que deverão
responder pelo aumento de recursos na esfera pública foram expostos na seção
anterior, mas serão apresentados resumidamente a seguir:
● Adensamento do solo ocupado nas áreas afetadas mais diretamente
O atual momento da economia colabora com esta proposta, com taxas de juros historicamente
baixas, o que permite maior acesso a crédito e consequentemente maior capacidade de
investimentos.
24
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pelas intervenções previstas no projeto e consequente aumento do
IPTU e ITBI arrecadado;
● Aumento da arrecadação de IPTU e ITBI resultante da valorização dos
imóveis após as intervenções previstas.
● Ampliação do dinamismo econômico e da centralidade na área do
DOTS possibilita prever um incremento da arrecadação do ISS.
● Ampliação da arrecadação pela modernização e melhor fiscalização,
pela área fazendária, que levará a uma maior regularização de imóveis
e estabelecimentos.
Além destes, deve-se destacar os recursos que podem ser obtidos por meio da
contribuição de melhoria, que permite ao setor público recuperar parte das obras
executadas que promovam a valorização dos imóveis afetados. Previsto na
Constituição Federal e no Estatuto das Cidades, a esfera pública responsável por
obras que promovam uma valorização imobiliária possuem o direito de cobrar uma
contribuição adicional para recuperar as despesas decorrentes do investimento
executado.
Não esquecendo também os recursos que podem ser recuperados do
aterramento da fiação, por meio da cobrança das concessionárias pelas obras
efetuadas. Apesar de ser um projeto com alto custo, ele promove uma melhoria nos
serviços, com menos interrupções por conta de intempéries e menor possibilidade
de furto dos cabos e vandalismo. Com isso, é possível se cobrar uma contribuição
das concessionárias de serviços públicos, como energia e telecomunicações, pela
utilização das tubulações.
Cabe destacar que foram avaliados também os instrumentos de Outorga Onerosa
do Direito de Construir, Transferência do Direito de Construir e Operação Urbana
Consorciada. Enquanto foi identificado que os dois primeiros casos são
recomendados para áreas mais valorizadas e que já possuem adensamento
considerável, o terceiro instrumento exige uma engenharia financeira e de gestão
que a Prefeitura de Queimados não teria condições, ao menos no curto prazo, de
exercer, portanto foi descartado como possibilidade de financiamento das obras
previstas no projeto DOTS Queimados. Não obstante, a Outorga Onerosa do Direito
de Construir será prevista para imóveis que superem o CA de 3 estabelecido, de
forma a desincentivar imóveis muito verticalizados e que sobrecarreguem a
infraestrutura existente.
Em paralelo, a partir das avaliações dos investimentos incluídos no Projeto de
reestruturação urbana, os diferentes itens de custo são classificados, avaliados e
projetados de acordo com as especificações dos investimentos. Em particular, são
levados em conta os custos gerais de investimento que resultam diretamente das
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obras de infraestrutura.

Demonstrativos financeiros e indicadores de resultado
A análise estruturada de receitas e custos permite a elaboração de tabelas de
indicadores financeiros referentes ao Projeto. Em particular, o demonstrativo de
resultados inclui o fluxo de caixa previsto e permite avaliar o retorno
correspondente em perspectiva de longo prazo. Na construção do fluxo de caixa,
pelo lado dos custos, uma das principais fontes de informação é o cronograma
geral de investimentos do projeto de reestruturação urbana, com os valores
correspondentes.

Figura 40. R
 epresentação do Fluxo de Caixa do Projeto.

Por outro lado, a elaboração do demonstrativo de resultados deve levar em conta
previsões de receitas que se originam do Projeto. Uma vez obtido o demonstrativo
de resultados, poderão ser calculados os indicadores financeiros de longo prazo e,
em particular, o valor presente líquido (VPL), a taxa interna de retorno (TIR) e a
relação custo-benefício.
O VPL é um dos indicadores de retorno mais usados na avaliação de projetos de
investimento. Ele coloca a valor presente as entradas de caixa futuras e subtrai o
custo estimado dos investimentos. Em geral, em uma situação em que não existam
restrições financeiras às propostas de investimento, todos os projetos com VPL
positivo devem ser desenvolvidos e todos com VPL negativo devem ser rejeitados.
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Por outro lado, quando há limites de capital disponível para investimento, é
necessário levar em conta a eficiência no uso dos recursos e, dessa forma, deve-se
escolher os projetos com maior VPL por valor investido.
De forma mais específica, para o cálculo do VPL, é necessário inicialmente fazer
uma previsão dos fluxos de caixa futuros do Projeto. Em seguida, deve-se avaliar
qual o custo de oportunidade do capital – ou simplesmente custo de capital –, que
é o parâmetro (taxa de desconto) necessário para trazer as entradas de caixa
futuras, assim como as despesas, para valor presente, e deve levar em conta,
simultaneamente, o valor do dinheiro no tempo e a remuneração adequada ao risco
incorrido com o projeto. Posteriormente, encontra-se a diferença entre o fluxo de
caixa a valor presente e os custos do investimento.
A taxa de desconto usada no cálculo do VPL, o custo de capital, é um elemento
vital na avaliação de projetos. Por outro lado, uma abordagem alternativa consiste
em calcular a TIR do projeto. Ela é a taxa de desconto que leva o VPL a ser igual a
zero. Em outras palavras, o conceito da TIR indica a taxa de juros máxima que um
projeto de investimento pode ter para não tornar o VPL negativo. Na avaliação de
projetos, avalia-se então a diferença entre a TIR e o custo de capital do projeto. No
projeto em questão, considera-se que a taxa interna de retorno deve ser superior a
12% – esta taxa, no entanto, não deve ser considerada como real (descontada a
inflação).

Figura 41. Relação entre VPL e TIR de um Projeto

A TIR de 12% foi estabelecida no Termo de Referência (TR), que fora elaborado em
2016, quando a taxa SELIC girava em torno de 14% ao ano, porém, houve nos
últimos 3 anos uma severa crise e algumas mudanças estruturais que levaram a
taxa SELIC para um patamar abaixo de 6% ao ano. Ou seja, apesar do
estabelecido no TR, será trabalhado também, com uma alternativa, a TIR ser
superior a 8%.
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Aplicação da análise à reestruturação urbana em Queimados
A análise de cenários é especialmente importante quando as variáveis relevantes ao
projeto estiverem inter-relacionadas, como é o caso do Projeto de reestruturação
urbana do entorno da estação de trem de Queimados. Este tipo de análise permite
um exame das diferentes combinações de variáveis, consideradas de forma
consistente. Pode ser feita uma estimativa das receitas ou dos custos em
determinados cenários, em vez de apresentar um valor absoluto.
Por outro lado, diversas técnicas são usadas para melhor entender como
ocorrências não previstas podem prejudicar o VPL do projeto. Por exemplo, pode
ser feita uma análise de sensibilidade, na qual se avalia o grau com que o projeto
pode desviar de curso por causa de ocorrências negativas em uma ou mais
variáveis. Ou podem ser criados diferentes cenários e, posteriormente, estimar o
efeito de cada um deles no VPL. Outra técnica, conhecida como análise do ponto
de equilíbrio, serve para explorar o grau com que os resultados podem sair da
previsão antes de o projeto ficar no vermelho.
Nesse tipo de análise, o aspecto mais importante é explorar o que pode dar errado
ao longo do projeto. Sempre que se elabora uma previsão de fluxos de caixa,
deve-se também tentar descobrir que outras coisas poderiam acontecer e alterar
os resultados previstos. A análise de sensibilidade consiste em expressar os fluxos
de caixa em razão de variáveis-chave e, em seguida, calcular as consequências
dos erros de estimativa dessas variáveis. Um resultado adicional desse tipo de
investigação é que as variáveis mais relevantes para o projeto podem ser
identificadas.
Seguindo o padrão das análises econômico-financeiras, foram especificados três
cenários a partir de variáveis-chave previamente identificadas e já apresentadas na
seção de quantificação de benefícios econômicos. Estes cenários foram
denominados: básico (ou mais provável), otimista, e pessimista. Os resultados para
cada um dos cenários encontram-se no Anexo VI, inclusive com a previsão de fluxo
de caixa do projeto. Os valores de receitas apresentados correspondem ao
adicional auferido em cada uma das variáveis, em relação ao que existe hoje.
Para o cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) foi considerada uma taxa de
desconto de 8%, que corresponde à taxa SELIC mais 3%. Atualmente a taxa para
empréstimos de infraestrutura, que substituiu a TJLP, é a Taxa de Longo Prazo
(TLP), que corresponde ao IPCA+1,91%, o que se reflete atualmente em uma taxa
de 5,2% ao ano, ou seja, inferior à considerada aqui. Isto se justifica por conta do
nível bastante baixo em que se encontra o IPCA, pela severa crise econômica que o
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país passa e a alta ociosidade existente. Portanto, a taxa considerada na análise de
viabilidade econômica é conservadora no cenário atual, mas resguarda o projeto do
DOTS de alguma piora nos indicadores financeiros do país.
Ressalta-se que a análise se focou até agora nas receitas, por conta das despesas
ainda estarem em fases preliminares, uma vez que o projeto ainda não está
consolidado. A principal questão na parte de despesas é o cronograma de
desembolso, que ainda está sendo discutido e será apresentado de forma
consolidada quando da entrega do produto 9 - Modelagem Jurídica e Econômica.
Para se realizar a análise de viabilidade econômico-financeira do presente produto
utilizou-se o orçamento estimado apresentado no Anexo II do presente produto.
Foram divididas as despesas em 3 fases, sendo a primeira correspondente às
reformas das praças (Dr. Rubens de Lima e Nossa Senhora da Conceição),
passarelas de travessia da linha férrea, espaço sob o viaduto (Praça do Baixio),
pontos de ônibus, estação de transbordo, iluminação LED, revitalização das ruas
adjacentes à estação (Av. Irmãos Guinle e Rua Eloy Teixeira) e aterramento da
25
fiação nestas vias . Esta primeira fase foi concentrada nos 3 primeiros anos. A
segunda fase corresponde à revitalização e aterramento da fiação no restante das
vias da área do DOTS, ficando dividido também em 3 anos, do 4º ao 6º ano. Por
fim, os demais projetos, de revitalização de praças e espaços públicos ficou
distribuído em 8 anos, apenas como uma proposta inicial, uma vez que estas
intervenções não interferem diretamente na aplicação do conceito de DOTS. A
construção do viaduto ficou de fora dos cálculos de viabilidade
econômico-financeira conforme previsto no Termo de Referência do projeto.
Antes de apresentar os resultados e algumas alternativas adicionais de obtenção
de receitas, foi considerado como receitas do projeto os valores adicionais gerados
nos impostos (IPTU, ITBI e ISS) em relação ao que ocorreu em 2018. Ou seja, foram
considerados apenas os valores adicionais que são esperados pela dinamização da
economia do entorno da estação de trem de Queimados. Ademais, já foram
incorporadas as possíveis alterações que foram apresentadas pela Secretaria
Municipal de Fazenda, como o novo cadastro de imóveis e a retirada da isenção do
ISS para pequenos estabelecimentos, de acordo com o esperado nos diferentes
cenários, conforme exposto previamente.
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Posto isto, segue abaixo a 1ª versão do resultado financeiro :

Aqui foram considerados que estas duas ruas, por apresentarem um projeto de maior envergadura
em comparação com as demais ruas do projeto, seriam responsáveis por ⅓ do total das despesas
de revitalização de ruas e aterramento de fiação.
26
A diferença entre o Payback e o Payback descontado é que este último inclui uma taxa de
25

96

-

Cenário básico: VPL (em R$ mil) = -53.414 / TIR = 0,2% / Custo/Benefício =
0,535 / Payback (em anos) = 19,8 / Payback descontado (em anos) > 20
Cenário otimista: VPL (em R$ mil) = 8.133 / TIR = 8,9% / Custo/Benefício =
1,071 / Payback (em anos) = 13,9 / Payback descontado (em anos) = 18,9
Cenário pessimista: VPL (em R$ mil) = -102.133 / TIR = -12,9% /
Custo/Benefício = 0,111 / Payback (em anos) > 20 / Payback descontado
(em anos) > 20

Como pode ser visto, apenas o incremento das receitas de impostos municipais,
IPTU, ITBI e ISS, tornou viável o projeto apenas no cenário otimista, enquanto que
no cenário básico e no cenário pessimista não se alcançou uma viabilidade. Uma
forma de incrementar as receitas oriundas desse projeto, conforme abordado
anteriormente, é o estabelecimento de uma Contribuição de Melhoria, o que
permitiria à Prefeitura de Queimados reaver, totalmente ou em parte, seus
investimentos em obras de melhoria que gerem uma valorização imobiliária.
O código tributário atual de Queimados prevê a cobrança de Contribuição de
Melhoria dos proprietários dos imóveis localizados na área de influência das obras
realizadas pelo setor público municipal, que possuam o seguinte escopo: abertura,
alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais e outros
melhoramentos de praças e vias públicas; construção e ampliação de parques,
campos de desportos, pontes, túneis e viadutos; abastecimento de água potável e
redes de esgotamento sanitário; e instalação de redes elétricas e suprimento de
gás. Ou seja, as intervenções propostas no âmbito do projeto DOTS se enquadram
neste escopo. Prevê-se que o limite da cobrança será o valor total da obra, porém,
caso haja o parcelamento do valor devido, o valor pago anualmente não poderá
exceder 3% o valor venal do imóvel. Estabelece também que o prefeito possui a
autonomia de reduzir a cobrança da contribuição de melhoria em um percentual de
até 50% do valor total da obra.
Segundo as estimativas da equipe do Consórcio Conectar, o valor venal na área do
DOTS corresponde, atualmente, a cerca de 140 milhões de reais, o que permitiria
uma cobrança anual de R$ 4,2 milhões aos proprietários de imóveis lá localizados,
correspondendo ao limite de 3% comentado no último parágrafo. De forma a não
onerar demasiadamente o contribuinte, foi feita uma simulação com a cobrança de
metade do valor das obras de reurbanização das vias, que possuem um custo total
de R$ 76,8 milhões, o que corresponde a uma cobrança de R$ 38,7 milhões. De
forma a se adequar ao limite imposto pela lei, a cobrança dos valores foi dividida
em 8 anos. Com isso tem-se os seguintes indicadores financeiros, considerando

desconto de 8% ao ano, enquanto que o primeiro trabalha com valores nominais.
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esta 2ª versão:
-

Cenário básico: VPL (em R$ mil) = -27.888 / TIR = 3,3% / Custo/Benefício =
0,757 / Payback (em anos) = 17,1 / Payback descontado (em anos) > 20
Cenário otimista: VPL (em R$ mil) = 33.659 / TIR = 12,5% / Custo/Benefício =
1,293 / Payback (em anos) = 11,7 / Payback descontado (em anos) = 15,4
Cenário pessimista: VPL (em R$ mil) = -76.606 / TIR = -10,1% /
Custo/Benefício = 0,333 / Payback (em anos) > 20 / Payback descontado
(em anos) > 20

Mesmo com a inclusão das Contribuições de Melhoria o resultado para os cenários
básico e pessimista não foram considerados viáveis economicamente de acordo
com os indicadores financeiros utilizados. Por conta disto, será incluída também
uma receita oriunda da cobrança aos concessionários (energia e telecomunicações)
pelo aterramento da fiação. Na mesma medida que a Contribuição de Melhoria,
buscou-se que 50% do valor da obra fosse custeado pelos operadores, ou seja, R$
R$ 19,1 milhões dos R$ 38,2 previstos.
A partir desta receita extra chegou-se à 3ª versão, com os seguintes indicadores
financeiros:
-

Cenário básico: VPL (em R$ mil) = -12.663 / TIR = 5,5% / Custo/Benefício =
0,890 / Payback (em anos) = 15,4 / Payback descontado (em anos) > 20
Cenário otimista: VPL (em R$ mil) = 48.884 / TIR = 15,6% / Custo/Benefício =
1,426 / Payback (em anos) = 10,5 / Payback descontado (em anos) = 13,2
Cenário pessimista: VPL (em R$ mil) = -61.381 / TIR = -8,8% /
Custo/Benefício = 0,466 / Payback (em anos) > 20 / Payback descontado
(em anos) > 20

O cenário otimista apresentou uma grande folga de receitas, porém o cenário
básico não conseguiu tornar seu VPL positivo, além de apresentar uma TIR
relativamente baixa. Já o cenário pessimista continua bastante afastado da
condição de viabilidade.
Testando mais uma possibilidade, a 4ª versão considerou que 100% do custo de
aterramento seria recuperado pelo setor público, fazendo com que os indicadores
financeiros fossem os seguintes:
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Cenário básico: VPL (em R$ mil) = 2.561 / TIR = 8,6% / Custo/Benefício =
1,022 / Payback (em anos) = 13,5 / Payback descontado (em anos) = 16,8
Cenário otimista: VPL (em R$ mil) = 64.108 / TIR = 20,2% / Custo/Benefício =
1,558 / Payback (em anos) = 9,1 / Payback descontado (em anos) = 10,9
Cenário pessimista: VPL (em R$ mil) = -46.157 / TIR = -7,1% /

Custo/Benefício = 0,598 / Payback (em anos) > 20 / Payback descontado
(em anos) > 20
Recuperando todo o custo do aterramento o cenário básico passa a se viabilizar,
porém o cenário pessimista continua a apresentar uma inviabilidade.
Para tentar solucionar esta inviabilidade financeira, será feita uma última simulação
considerando os parâmetros de crescimento do cenário pessimista, mas onde a
Prefeitura de Queimados conseguiu implementar as mudanças no cadastro de
imóveis e na retirada da isenção de ISS, semelhante ao que ocorre com o cenário
básico. Com isso, tem-se a 5ª versão dos indicadores financeiros abaixo, que
apresenta apenas o cenário pessimista:
-

Cenário pessimista: VPL (em R$ mil) = -23.975 / TIR = 0,8% /
Custo/Benefício = 0,791 / Payback (em anos) = 19,1 / Payback descontado
(em anos) > 20

Com esta 5ª versão percebe-se que mesmo em um cenário com receitas iniciais
mais elevadas, o dinamismo esperado não permite a recuperação dos custos do
projeto, ao menos não nos 20 anos propostos. Isto reforça que o sucesso do
projeto depende de uma forte atuação da Prefeitura de Queimados, e demais
órgãos competentes, no controle da expansão urbana, de forma que o vultoso
investimento a ser realizado pela Prefeitura possa gerar frutos para a qualidade de
vida da população e receitas para o setor público poder reinvestir em outros
projetos na cidade.
A análise de cenários também permitiu concluir que as alterações que já estão
sendo propostas pela Prefeitura de Queimados, de atualização da planta de valores
e de alteração da isenção de ISS para pequenas empresas, são de suma
importância para tornar viável o projeto de DOTS no entorno da estação de trem de
Queimados.
As tabelas com as informações de receitas e despesas ao longo dos 20 anos se
encontram no Anexo VI deste produto. Cabe destacar que as informações
apresentadas nas tabelas substituem a apresentação de um fluxo de caixa no
presente momento, uma vez que as despesas ainda se encontram de forma
preliminar. No Produto 9 será apresentado a planilha de fluxo de caixa com todas
as informações necessárias, além da apresentação prévia da planilha junto ao
produto 6.2.
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Anexo I
Projetos:

Estudo Preliminar de Intervenção Urbana
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Anexo II
Apresentações:

Definição do Escopo
Apresentação ao Prefeito
Apresentação ao Banco Mundial
Apresentação à Supervia
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Anexo VI
Tabelas:
Estudo de Viabilidade Econômica-Financeira
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Cenário Básico (em mil R$)

Observação 1: Os valores apresentados para o IPTU, ITBI e ISS correspondem ao incremento
ocorrido em comparação com a arrecadação estimada para a área do DOTS em 2018.
Observação 2: a versão 1 considera apenas as receitas adicionais oriundas dos impostos IPTU, ITBI
e ISS.
Observação 3: a versão 2 considera adicionalmente às receitas de impostos o estabelecimento de
uma Contribuição de Melhoria referente a 50% dos custos das obras de revitalização das ruas da
área do DOTS.
Observação 4: A versão 3 adiciona às receitas obtidas na versão 2 e considera a recuperação de
50% dos custos decorrentes do aterramento da fiação.
Observação 5: A versão 4 é semelhante à versão 3, porém considera que será recuperado 100%
dos custos decorrentes do aterramento da fiação.
Observação 6: Quando o Payback ultrapassa 20 anos foi considerado que não apresenta viabilidade
econômica.
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Cenário Otimista (em mil R$)

Observação 1: Os valores apresentados para o IPTU, ITBI e ISS correspondem ao incremento
ocorrido em comparação com a arrecadação estimada para a área do DOTS em 2018.
Observação 2: a versão 1 considera apenas as receitas adicionais oriundas dos impostos IPTU, ITBI
e ISS.
Observação 3: a versão 2 considera adicionalmente às receitas de impostos o estabelecimento de
uma Contribuição de Melhoria referente a 50% dos custos das obras de revitalização das ruas da
área do DOTS.
Observação 4: A versão 3 adiciona às receitas obtidas na versão 2 e considera a recuperação de
50% dos custos decorrentes do aterramento da fiação.
Observação 5: A versão 4 é semelhante à versão 3, porém considera que será recuperado 100%
dos custos decorrentes do aterramento da fiação.

105

Cenário Pessimista (em mil R$)

Observação 1: Os valores apresentados para o IPTU, ITBI e ISS correspondem ao incremento
ocorrido em comparação com a arrecadação estimada para a área do DOTS em 2018.
Observação 2: a versão 1 considera apenas as receitas adicionais oriundas dos impostos IPTU, ITBI
e ISS.
Observação 3: a versão 2 considera adicionalmente às receitas de impostos o estabelecimento de
uma Contribuição de Melhoria referente a 50% dos custos das obras de revitalização das ruas da
área do DOTS.
Observação 4: A versão 3 adiciona às receitas obtidas na versão 2 e considera a recuperação de
50% dos custos decorrentes do aterramento da fiação.
Observação 5: A versão 4 é semelhante à versão 3, porém considera que será recuperado 100%
dos custos decorrentes do aterramento da fiação.
Observação 6: Quando o Payback ultrapassa 20 anos foi considerado que não apresenta viabilidade
econômica.
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Observação 1: A versão 5 é semelhante à versão 4, porém os impostos de partida estavam iguais ao
que se considerou no cenário básico.
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