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Sobre o Plano de Reestruturação Urbana
Este Produto 6.2 - Proposta de Reestruturação Urbana 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.
Este produto preliminar cumpre as Atividades 501 e 504 previstas no Plano de
Trabalho, e fornece a base para o desenvolvimento das atividades de 502, 503 e
505 desta Fase 5 - Proposta de Reestruturação, que terá como Produtos Finais,
este P6 - Relatório de Proposta de Reestruturação Urbana (6.2) e P7 - Relatório
de Adequação dos Instrumentos Legais (7).

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2019

Consórcio Conectar
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1 - Introdução
Sobre o Plano
O Plano de Reestruturação Urbana corresponde à Atividade 501 da Proposta
Técnica, da Fase 5 - Proposta de Reestruturação, subsequente à elaboração do
Partido Urbanístico, onde as primeiras aproximações projetuais para a área de
estudo foram realizadas. O foco deste produto se volta à disciplina do
planejamento, em que são exploradas as possibilidades de reestruturação urbana a
partir da formulação de diretrizes para o uso e a ocupação do solo, para a
mobilidade urbana e para o desenvolvimento imobiliário e econômico.
O Plano dá início aos trabalhos técnicos vinculados ao planejamento urbano, bem
como continuidade e estrutura às propostas desenvolvidas no campo dos
transportes urbanos, com ênfase no atendimento dos princípios do
Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS) e com especial
atenção às condições de adensamento e produção de moradia na centralidade da
estação ferroviária.

Objetivo
O Plano tem como objetivo orientar o desenvolvimento urbano em Queimados com
base no DOTS, estabelecendo as diretrizes para a revisão e/ou elaboração dos
diplomas legais que virão a moldar uma ocupação compacta e favorável ao
transporte sustentável. O Plano incorpora ainda as propostas das intervenções
viárias necessárias à estruturação do projeto urbano, das eventuais otimizações no
sistema de transporte coletivo municipal e intermunicipal, de forma a potencializar o
modal ferroviário, de adensamento da centralidade da estação e de melhoria da
qualidade da rede de transportes urbanos a fim de reduzir emissões de gases
causadores do efeito estufa e garantir maior equidade de oportunidades na cidade.

Justificativa
Conforme a literatura existente e o Termo de Referência que orienta a execução
deste trabalho, um projeto de DOTS se viabiliza com um conjunto de ações
coordenadas, associando políticas públicas, projetos e mecanismos de
monitoramento e avaliação, além da participação social.
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Para que se estabeleçam as políticas urbanas e demais iniciativas que virão a
promover as mudanças desejadas no desenvolvimento e no tecido urbano, a
elaboração de um Plano Estratégico é primordial, uma vez que as diretrizes nele
estabelecidas irão fundamentar a formulação do Marco Institucional Regulatório
(ITDP, 2017a).

Referencial Teórico
Na elaboração deste Plano, uma série de publicações que tratam do tema foi
consultada, onde destacam-se as seguintes:
● Guia de Implementação de Políticas e Projetos e DOTS - ITDP Brasil, 2017a;
● DOTS nos Planos Diretores - WRI Brasil, 2018;
● Transforming the Urban Space through Transit-Oriented-Development - The
3V Approach - Salat & Olivier - The World Bank, 2017;
● Padrão de Qualidade DOTS - ITDP Brasil, 2017b;
Outras publicações importantes fizeram parte da formação de um repertório para o
planejamento urbano voltado ao projeto Conectar Queimados, e incluem a
discussão sobre conceito da cidade compacta e sua efetividade1, o movimento do
Novo Urbanismo2, o conceito do Ecodesign3, os movimentos ligados ao projeto da
paisagem - Landscape Architecture4 e Landscape Urbanism5 - além de publicações
sobre planejamento urbano e legislação urbanística.
A fundamentação teórica que subsidia o trabalho é abordada neste documento a
título de informação, e, portanto, não deverá ser objeto de maiores
aprofundamentos, de modo a permitir um enfoque mais direto e objetivo sobre as
propostas elaboradas.

“The Compact City - A Sustainable Urban Form?”. Jenks, Burton e Williams. E &FN Spon, 1996.
“The Lexicon of New Urbanism”. Duany Plater-Zyberk & Co., 2014.
3
“Ecodesign for cities and Suburbs”. Barnett e Beasley. Island Press: Washington, 2015.
4
“Recovering Landscape - Essays in Contemporary Landscape Architecture”. Corner (org.).
Princeton Architectural Press: Nova Iorque, 1999.
5
“The Landscape Urbanism Reader” Waldheim (org.) Princeton Architectural Press: Nova Iorque,
2006.
1
2
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2 - Da Estratégia adotada
Tipos de Áreas de Estação
Tomando como base as publicações dirigidas especificamente à implementação de
projetos de DOTS onde são traçados os caminhos para este fim, algumas
ponderações sobre Queimados se fazem necessárias.
Baseando-se na publicação Transforming the Urban Space through
Transit-Oriented-Development - The 3V Approach, do Banco Mundial, e na
metodologia apresentada para a elaboração de estratégias de projetos de DOTS6,
vemos primeiramente a necessidade de enquadrar de maneira adequada a área da
estação, no que diz respeito à importância da estação na rede ferroviária (“valor do
nó”), o grau de atratividade do lugar (“valor do lugar”), e seu potencial de mercado
(“valor de mercado”), informando, assim, sobre seu potencial indutor de
desenvolvimento.
Diferentes estações oferecerão diferentes oportunidades - áreas de estações onde
ocorrem transferências entre linhas ou modais possuem alto potencial para o
desenvolvimento imobiliário enquanto as áreas de estações suburbanas, com
características de cidades dormitórios, menos conexões com a rede de transportes
e um mercado imobiliário menos vibrante, por sua vez, possuem solo urbano mais
barato e abundante para novos empreendimentos. Cada estação e sua área
demandará uma estratégia própria para o desenvolvimento imobiliário,
investimentos, financiamento e estabelecimento de políticas. Assim, uma
metodologia se faz necessária, para agrupar ou enquadrar cada estação, conforme
seu valor do nó, do lugar e de mercado (SALAT, OLLIVIER, 2017).

Valor do Nó
Segundo Salat e Ollivier, o “valor do nó”, ou valor da área da estação conforme seu
grau de conectividade na rede de transportes, varia de acordo com o tipo da
estação e condiciona diferentes estratégias para um projeto de DOTS,
diferenciando-as entre:
● estações de linha única - pertencem majoritariamente a braços do sistema
ferroviário urbano estendendo-se para fora em direção aos subúrbios;
● estações de transferência - são estações com mais de uma linha
concentradas no centro da cidade;

6

Capítulo 2 - Drivers, Policies, and Strategies to Increase Values Using the 3V Framework.
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● hubs de alta conectividade - possuem alta intermodalidade, centralidade e
intensidade de fluxo de passageiros. Têm os maiores valores de nó (2017, p.
50);

Valor do Lugar
Conforme os autores, as áreas das estações dividem-se também em 3 tipos:
suburbanas, urbanas e centrais (intense urban):
● Suburbanas - geralmente áreas sem transporte de massa, ou próximas a
uma linha, que porém não possuem o caráter urbano que daria o melhor
suporte ao DOTS, caracterizadas geralmente por apresentar;
○ baixa ou moderada densidade populacional;
○ baixa combinação entre conectividade de ruas, infraestrutura para
pedestres e ciclistas e amenidades urbanas que dêem suporte ao
nível de serviço do transporte de massa;
○ características monofuncionais, com poucas áreas de uso misto;
● Urbanas - áreas de população moderada a substancial com infraestrutura
para pedestres e ciclistas boas ou em ampliação, com alguma
disponibilidade de comércio e serviços locais e moderada variedade de
empregos;
● Centrais (Intense Urban) - áreas que combinam alta variedade e intensidade
de usos com alta concentração econômica, fazendo destas áreas mais
suscetíveis a dar suporte ao estilo de vida orientado pelo transporte
sustentável (SALAT, OLLIVIER, 2017, p. 50-51).

Valor de Mercado
Conforme o potencial de mercado as áreas das estações podem ser divididas em 3
tipos: limitado, emergente e forte.
● Limitado - áreas com condições mercadológicas menos expressivas e
carentes da demanda necessária ao suporte de empreendimentos de uso
misto. Investimentos nestas áreas são menos propensos a catalisar
desenvolvimento imobiliário privado e devem ser realizados de forma
limitada. Considera-se mais apropriada a ênfase no estabelecimento de uma
visão e planejamento para se despertar o interesse privado;
● Emergente - possuem potencial imobiliário limitado a moderado. Apesar de
não apresentarem suporte de mercado a investimentos imediatos em
construções de alta densidade, podem ser ideais para investimentos
catalíticos em DOTS para potencializar a força do mercado, dado o valor
13

mais acessível do solo, e seu potencial catalisador de investimentos;
● Forte - correspondem a áreas já maduras ou em maturação, investimentos
DOTS devem focar em melhorar as amenidades urbanas e na produção de
empreendimentos paradigma (SALAT, OLLIVIER, 2017, p. 51).

Abordagens para as diferentes estações
A abordagem dos 3 valores (3V approach), se apresenta como um potencial ciclo
virtuoso. Valores elevados do lugar, do nó e de mercado induzem a um valor
econômico maior, que por sua vez aumenta os valores do lugar e do nó, conforme
surgem novas oportunidades e os investimentos tornam-se mais rentáveis (SALAT,
OLLIVIER, 2017).

Figura 0. Matrizes de Estratégias Recomendadas para Grupos de Valores (SALAT, OLLIVIER, 2017).
Fonte: Banco Mundial7.

Os investimentos em DOTS tem a intenção de estimular atração do mercado,
contudo outros investimentos e incentivos são necessários, de acordo com cada
caso. Investimentos em capital humano, serviços públicos e desenvolvimento de
negócios, por exemplo, de modo a melhorar o potencial de uma área para projetos
de DOTS no longo prazo (SALAT, OLLIVIER, 2017).
Transforming the Urban Space through Transit-Oriented-Development - The 3V Approach, 2017.
Página 52.
7
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Segundo os autores,
“sobrepondo os valores de nó, lugar e de potencial de mercado, nove diferentes tipos de
áreas são criadas, sendo que cada uma dessas pede diferentes políticas e tempos de
investimento. Esta classificação é o primeiro passo em uma estratégia de investimentos na
escala da cidade. Muitos dos tipos encaram desafios similares e beneficiar-se-iam de
estratégias de investimento similares. Dependendo de seu potencial de DOTS e de mercado,
três tipos de estratégias de implementação podem ser definidas (SALAT, OLLIVIER, 2017,
pág. 52):”

● Preenchimento (Infill) se destina aos nós em subúrbios com linhas únicas de
transporte em massa e baixo valor de mercado. Envolve o reaproveitamento
do solo para a construção de novos empreendimentos de densidade mais
elevada.
“A estratégia é promover o planejamento de longo prazo e aumentar níveis de atividade e de
taxa de serviço ferroviário através de densidades aumentadas; planejar e financiar sistemas
multimodais de transporte; e planejar para manter equidade em comunidades vulneráveis.
Tais locais podem prover boas oportunidades para a habitação acessível” (SALAT,
OLLIVIER, 2017, p. 52-53);

● Intensificação (Intensification) se destina a áreas de estação em bairros
urbanos com transferências entre linhas ou modais e mercados em
ascensão. A estratégia para este caso, onde a infraestrutura de transportes e
serviços é boa ou em melhoramento, é investir em projetos DOTS catalíticos,
pioneiros, com poder de alavancar o mercado, promover o planejamento
para o desenvolvimento imobiliário e melhorar as condições de
multimodalidade e acessibilidade;
● Transformação (Transformation) trata dos hubs de alta conectividade em
áreas centrais. Ao se produzir um valor elevado para o lugar, é possível
aumentar o valor do solo e dos imóveis.
“A estratégia é investir em empreendimentos DOTS para alavancar o mercado através do
aumento das densidades e redução de áreas destinadas ao estacionamento de veículos;
tipologias construtivas inovadoras e avanços em desenho urbano; oportunidades de
emprego; alguma moradia popular; e aumento da taxa de serviço ferroviário, capacidade e
amenidades para dar suporte à intensidade dos usos” (SALAT, OLLIVIER, 2017, p. 53).

Na Figura 0, vemos a combinação dos valores produzindo nove tipos de estratégias
de investimento, organizadas em três grupos em de cada matriz. Os tipos
localizados na diagonal são os tipos equilibrados, precisando de Preenchimento,
Intensificação ou Transformação, conforme seus valores, e cada caso específico.
Os tipos mais promissores são aqueles que se encontram fora dessa diagonal,
considerados assim, como desequilibrados. Salat e Olivier afirmam ainda, que as
15

matrizes não devem ser consideradas como “descrições estáticas” mas sim como
“ferramentas dinâmicas para identificar os níveis de possíveis transformações de
diferentes áreas de DOTS (2017, pág. 53).
Naturalmente, isso significa que as estratégias podem ser combinadas de acordo
com os valores de cada área de estação, compreendendo que cada localidade
apresenta suas particularidades e assim diferentes cenários para o investimento.
Dessa forma, veremos a seguir o caso específico da área da estação de
Queimados, e suas particularidades.

Classificando a área da Estação de Queimados
No caso em tela tratamos de uma estação localizada na extremidade de uma linha
metropolitana e sem conexão com outras linhas de transporte de massa, de forma
que podemos enquadrá-la como uma Estação de Linha Única, conforme o Valor
do Nó, apresentado neste capítulo.
Levando em consideração o Valor do Lugar, nos parece adequado enquadrar a
área da Estação de Queimados como Urbana, ainda que possua características
que apontem para uma classificação como Suburbana: infraestruturas deficientes
para o transporte ativo, carência de espaços públicos qualificados, infraestrutura
urbana deficiente - principalmente no que tange o sistema de saneamento,
expressiva informalidade e baixos níveis socioeconômicos. A relevante rede de
comércio e serviços presente no local, com moderada variedade de oportunidades
de empregos e presença de imóveis de uso misto, faz o contraponto com as
carências ou deficiências de infraestrutura citadas, e resulta em um quadro
bastante típico das centralidades dos municípios da Baixada Fluminense: cidades
dormitórios, com espaços públicos de pouca qualidade, infraestruturas deficientes
meio a comércio e serviços com razoável variedade e intensidade que evidenciam a
condição central da área.
Consequentemente, em relação ao Valor de Mercado, ou potencial de mercado, o
que se pode concluir é que tratamos de uma área de estação com potencial de
mercado Limitado, porém com características que podem enquadrá-la como
Emergente, como uma considerável dinâmica econômica, principalmente apoiada
no comércio e serviços para atender a população local, e uso misto dos imóveis.
Foram identificados três fatores que mantêm a área como Limitada, são eles: a
questão da segurança pública, do saneamento e da elevada irregularidade fundiária
no município. Sem o enfrentamento desses três limitadores, não se espera
conseguir atrair investimentos privados de forma consistente8. Ou seja, se for
Sobre o assunto de Segurança Pública há uma expectativa de que com o início do programa
Segurança Presente em Queimados, anunciado no final de janeiro de 2020 para início em fevereiro,
8
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realizado um programa de regularização fundiária9, implantado um sistema efetivo
de saneamento com separação das redes de esgoto e drenagem e a segurança
pública for aprimorada na região, a área da estação passará a ser Emergente, o
que indica boas oportunidades para projetos catalíticos, conforme trazido na
publicação adotada como referência.

Ponderações sobre a área da Estação de Queimados
É fundamental compreender que a referência utilizada para a classificação e
posteriormente estabelecimento das estratégias para a intervenção da área da
estação de Queimados, a publicação Transforming the Urban Space through
Transit-Oriented-Development - The 3V Approach, do Banco Mundial, traz
experiências e exemplos de projetos em países desenvolvidos, e/ou em locais de
extrema pujância econômica, casos em muito distintos da realidade de Queimados
e dos municípios da Baixada Fluminense.
Compreender as características específicas da área objeto de intervenção é
fundamental para o estabelecimento de estratégias adequadas e, deste modo, este
trabalho deverá encontrar maneiras de adaptar a metodologia para o caso de
Queimados, e, para tanto, algumas considerações se fazem necessárias.
Iniciando pelo valor do nó, temos de imediato um cenário ligeiramente distinto das
3 classificações que vimos até agora:
As leituras sobre o sistema de transporte coletivo intermunicipal10 - sobre pneus realizadas pelo Consórcio demonstraram a atração que a Estação de Queimados
exerce na região ao receber usuários do sistema ferroviário oriundos de outros
municípios da região, inclusive de municípios que detém uma estação ferroviária,
indicando que a estação oferece algum tipo de vantagem para estes usuários. Esta
condição pode colocar a Estação de Queimados em uma posição intermediária
entre a Estação de Linha Única e a Estação de Transferência - conforme os
critérios discutidos - uma vez que, apesar de não ser uma estação com mais de
uma linha de transporte sobre trilhos, ou de média-alta capacidade, é a segunda
mais movimentada no ramal fora da cidade do Rio de janeiro, com 30.000
passageiros por dia e conta com 27 (vinte e sete) linhas de ônibus intermunicipais
com origem/destino na sua área central, além das 20 linhas municipais, táxis e
terá uma melhora significativa do policiamento na região, reduzindo assim a insegurança na área da
estação.
9
Lembrando o que já fora destacado no Produto 2 - Relatório de Diagnóstico, a irregularidade
fundiária de Queimados não se caracteriza em sua grande parte por áreas ocupadas ou invadidas,
mas por um não-registro nos órgãos oficiais do parcelamento dos terrenos e das transações de
compra e venda ocorridas desde a aquisição do imóvel. Isto afasta o investidor privado que
necessita de uma maior garantia para decidir investir na região.
10
Anexo V do Produto 5.3 - Relatório do Estudo Preliminar e de Viabilidade;
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mototaxis - todos funcionando como alimentadores do sistema ferroviário
metropolitano.
Observando as características que nos auxiliam a enquadrar a estação a partir do
valor do lugar, como já mencionado, a área da estação reúne atributos próprios:
● Infraestruturas para a mobilidade ativa deficientes
○ calçadas pouco favoráveis à caminhabilidade (salvo exceção de
trecho da Rua Eloy Teixeira);
○ ausência de infraestrutura cicloviária - ciclovias, ciclofaixas e
ciclorrotas;
○ segregação da cidade pela ferrovia, com baixa permeabilidade entre
norte e sul;
● Infraestrutura urbana e serviços públicos deficientes
○ rede mista de esgoto e drenagem e área com recorrentes
alagamentos;
○ rede de energia e telecomunicações aérea e caótica, que não chega a
ser deficiente, porém deprecia o espaço urbano;
○ problemas relativos à segurança pública;
● Baixa oferta e qualidade dos espaços públicos;
● Elevada informalidade - do comércio e da construção civil;
● Baixos níveis socioeconômicos;
Apesar dos problemas relativos ao lugar, uma condição relevante a mencionar,
observada ainda no Diagnóstico do trabalho, é a do elevado índice de utilização da
bicicleta como modal de transporte regular em Queimados. As numerosas vagas
disponíveis para estacionamento nos “cicles” no entorno da estação (cerca de
2.500 vagas) informam sobre um costume local que contribui para a adoção do
DOTS, e deve ser encarado como uma pré-existência valorosa e dessa forma, uma
característica que deve ser preservada e potencializada.
Somando estas condições à presença de uma rede sólida de comércio e serviços,
oferecendo assim uma razoável variedade de empregos no local, nos parece
sensato afirmar, que estamos diante de uma classificação nova, de uma área de
estação Urbana, que apresenta características de estação Suburbana, e que se
diferencia de ambas as classificações trazidas pela publicação adotada como
referência, pelos aspectos próprios da periferia das cidades brasileiras - aspectos
vinculados às carências de infraestruturas, informalidade, e baixos indicadores
sociais e econômicos. Posteriormente, pode-se discutir como elaborar uma
classificação própria para o DOTS no Brasil e no chamado "Sul Global".
Em relação ao valor de mercado, tratamos de um caso menos explorado nos
exemplos mais conhecidos de projeto de DOTS, contudo absolutamente comum
nas periferias das metrópoles brasileiras: o valor de mercado é relativamente
18

elevado - comparado ao restante do município - devido à condição de centralidade,
no entanto, sua posição de satélite no contexto metropolitano o mantém em um
determinado status já estabelecido, apenas cambiável através de grandes
investimentos na geração de empregos e na conectividade com outras áreas da
metrópole. Ademais, a questão da segurança pública, do saneamento e da
irregularidade fundiária afastam potenciais investidores de executarem projetos de
maior porte na área. De toda sorte, nos parece que estamos novamente diante de
uma situação distinta das classificações propostas por Salat e Ollivier, em alguma
posição intermediária às áreas de estação com potencial de mercado Limitado e
Emergente.

Cruzando leituras e estratégias
Como já mencionado no item Referencial Teórico na Introdução deste documento,
exploramos publicações voltadas à implementação de projetos de DOTS
elaboradas por diversas instituições brasileiras e internacionais, além de
publicações de autores vinculados a outras disciplinas que não o planejamento
urbano, mas que possam somar ao conhecimento já adquirido e enriquecer as
possibilidades de intervenção, sob óticas diferentes porém pertinentes. Dando
continuidade ao raciocínio traçado a partir da publicação do Banco Mundial,
trazemos em seguida, conteúdo disponibilizado no “Guia de Implementação de
Políticas e Projetos de DOTS”, elaborado pelo ITDP Brasil em 2017, oferecendo
leituras e abordagens mais locais, direcionadas a projetos de DOTS no Brasil.
A Figura 1 abaixo, traz um exemplo de estratégias e instrumentos urbanísticos a
utilizar para um caso de características comuns à área da estação ferroviária de
Queimados:
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Figura 1. Estratégias e Instrumentos a utilizar para área de estação degradada e com grande
quantidade de imóveis desocupados ou subutilizados. Fonte: ITDP Brasil11.

O exemplo acima ilustra parcialmente a situação que encontramos na área central
de Queimados, e propõe estratégias alinhadas com a metodologia já abordada. A
baixa qualidade dos espaços públicos e das edificações que compõem o conjunto
da área central de Queimados foi objeto de leitura e análise ao longo da Fase 2 Diagnóstico deste trabalho, e pode ser revisitada no Produto 2 - Relatório de
Diagnóstico, elaborado pelo Consórcio Conectar. Outras condições de extrema
relevância para a estação de Queimados não estão observadas no caso específico,
de modo que outros exemplos e estratégias deverão ser buscados. Em seguida,
trazemos mais exemplos importantes, da mesma publicação:

11

Guia de Implementação de Políticas e Projetos de DOTS. ITDP Brasil, 2017. Página 59.
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Figura 2. Estratégias e Instrumentos a utilizar para área de estação com concentração de empregos
e equipamentos. Fonte: ITDP Brasil12.

Figura 3. Estratégias e Instrumentos a utilizar para áreas de estação com presença de

12

Guia de Implementação de Políticas e Projetos de DOTS. ITDP Brasil, 2017. Página 58.
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assentamentos informais, carência de infraestrutura urbana e baixo nível socioeconômico. Fonte:
ITDP Brasil13.

Os exemplos expostos nas Figuras 2 e 3 tratam de casos com as mesmas
características da área da estação de Queimados, contribuindo para o
estabelecimento de uma gama de estratégias aplicáveis ao caso em questão, que
soma, como já verificado no Diagnóstico deste trabalho, as situações presentes nos
três exemplos.
Trazendo ainda uma última referência relevante, a publicação “DOTS nos Planos
Diretores” (WRI BRASIL, 2018) aborda tema com objetivo de auxiliar a elaboração e
revisão de Planos Diretores municipais, utilizando o DOTS como estratégia de
planejamento. Uma contribuição que julgamos ser necessária mencionar, trata da
própria conceituação de DOTS, que de acordo com a publicação é composto de
oito “elementos” essenciais:

Figura 4. Os “elementos” do DOTS, segundo o WRI Brasil. Fonte: WRI Brasil14.

13
14

Guia de Implementação de Políticas e Projetos de DOTS. ITDP Brasil, 2017. Página 60.
DOTS nos Planos Diretores. WRI Brasil, 2018. Página 55.
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Acreditamos não ser necessário percorrer cada elemento, entendendo que cada
autor pode trazer sua contribuição para o arcabouço teórico e metodológico do
DOTS, porém sem alterar a essência - já estabelecida ao longo dos anos - do que é
composto ou necessário para se implementar um projeto segundo essa
abordagem. Ao percorrer a visão dos diferentes autores, consideramos relevante
apreciar
princípios, elementos ou axiomas enfatizados em cada uma das
publicações, e avaliar a pertinência para o caso específico da intervenção em
Queimados. Dessa forma, chama a atenção, na Figura 4, a eleição de uma premissa
comum aos projetos de DOTS, que na publicação é elevada à categoria de
“elemento” - caracterizada assim como essencial para um projeto de DOTS “Espaços Públicos e Infraestrutura Verde”.

Figura 5. Detalhamento do “elemento” do DOTS, Espaços Públicos e Infraestrutura Verde, segundo
o WRI Brasil. Fonte: WRI Brasil15.

Vemos a inclusão da infraestrutura verde como essencial para o projeto de DOTS,
consonante com a definição do referido conceito, por Benedict e MacMahon e
Ahern:
“A infraestrutura verde consiste em redes multifuncionais de fragmentos permeáveis e
vegetados, preferencialmente arborizados (inclui ruas e propriedades públicas e privadas),
interconectados que reestruturam o mosaico da paisagem. Visa manter ou restabelecer
os processos naturais e culturais que asseguram a qualidade de vida urbana” (apud
HERZOG, 2010, p. 97).

A definição de infraestrutura verde é bastante ampla, e é muito utilizada atualmente
para se referir ao uso de jardins de chuva16 e sistemas ecológicos de saneamento
de águas, contempla ainda a arborização urbana, parques urbanos e áreas verdes
da cidade, uma vez que estes podem desempenhar funções ecológicas essenciais
para a qualidade de vida do ser humano e a própria perpetuação da fauna e flora no
DOTS nos Planos Diretores. WRI Brasil, 2018. Página 56.
Jardins de chuva são canteiros vegetados e rebaixados para coleta de águas pluviais através de
aberturas em seu contorno. Conhecido também como biorretenção, é utilizado para aliviar o sistema
de drenagem urbana, acumulando água durante a chuva, para que esta infiltre no solo após filtragem
de poluentes realizada pelo próprio solo e raízes das plantas.
15
16
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ambiente urbano. No artigo “Infraestrutura Verde: sustentabilidade e resiliência para
a paisagem urbana”, Cecília Herzog reúne noções sobre o tema extremamente
relevantes para a viabilização dos princípios ou elementos do DOTS que visam a
promover o transporte ativo e público - absolutamente dependente de um ambiente
adequado ao transporte sustentável - em especial em locais onde o calor
representa uma barreira para cumprimento destes princípios ou elementos (2010, p.
97-98):
As árvores, essenciais na infraestrutura verde, têm funções ecológicas insubstituíveis,
como: contribuir significativamente para prevenir erosão e assoreamento de corpos d’água;
promover a infiltração das águas das chuvas, reduzindo o impacto das gotas que
compactam o solo; capturar gases de efeito estufa; ser habitat para diversas espécies
promovendo a biodiversidade, mitigar efeitos de ilhas de calor, para citar algumas. A floresta
urbana consiste no somatório de todas as árvores que se encontram na cidade, em parques
e praças, ruas e fragmentos de matas (Hough, 1984 e 1994; Newman et al., 2009). O ideal é
conectar estes espaços para que integrem uma infraestrutura verde. Por exemplo, parques
arborizados podem ser articulados por conexões lineares como ruas verdes. Conexão é
fundamental para os fluxos de água, biodiversidade e pessoas (Forman, 1995; Benedict e
McMahon, 2006; Ahern, 2007). A infraestrutura verde proporciona serviços ecossistêmicos
ao mimetizar as funções naturais da paisagem, visa conservar e restaurar áreas ecológicas
relevantes. O conceito é fazer a cidade funcionar como uma floresta e cada edifício como
uma árvore (Beatley, 2000; McDonough e Braumgart, 2002).

A contribuição trazida pela disciplina da arquitetura da paisagem, em elevar a
questão da conexão - até agora tratada no âmbito da caminhabilidade e da
ciclabilidade - para um princípio que incorpora processos naturais ou ecológicos, e
compreende os espaços livres como elementos estruturadores do território17, é
fundamental para a elaboração das estratégias deste Plano, uma vez que
enfrentamos problemáticas de ordem ambiental e ecológica dentro da área de
estudo - enchentes, poluição e calor excessivo - além de uma área central dividida
pela ferrovia, carente de espaços de lazer e áreas verdes.
O destaque dado à necessidade de produção de espaços públicos de qualidade na
publicação vem ao encontro com da visão do Consórcio de que, no caso de
Queimados, e certamente de muitas cidades da Baixada Fluminense, o papel que o
espaço público de qualidade pode exercer na transformação urbana é de
protagonismo. Entendendo que um projeto de DOTS se baseia na harmonização do
planejamento do uso e ocupação do solo com o planejamento dos transportes, o
que se procura enfatizar é que a realidade de cidades como Queimados é a de
pouca ou nenhuma oferta de espaços públicos de qualidade - sejam estes
destinados à circulação, ao lazer ou à cultura - fazendo com que a atuação para se
reverter esse quadro, seja uma prioridade para o projeto.
As políticas de incentivo ao adensamento populacional e de atividades na área da
estação irão pressionar os espaços públicos existentes - com maior intensidade de
uso, pela frequência e prolongamento da permanência dos usuários nos locais TARDIN, Raquel. Espaços Livres: Sistema e Projeto Territorial. Rio de Janeiro: Editora 7 Letras,
2008.
17
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demandando não só a qualificação dos espaços existentes, como a ampliação da
oferta através da criação de novas áreas de interação social, lazer e cultura,
conforme vimos nas estratégias trazidas no exemplo da Figura 3 deste capítulo.
Como já é conhecido, o uso mais extensivo dos espaços públicos influenciará
positivamente nas atividades econômicas, contribuindo para o aumento dos valores
do lugar e de mercado.
Para efeito da elaboração do Plano de Reestruturação Urbana do qual tratamos
neste documento, a inclusão de espaços públicos de qualidade e infraestruturas
verdes como elementos agregadores de valor, orienta a ação projetual e de
elaboração do marco institucional regulatório, ou seja o conjunto de leis e
normativas a serem revisadas ou produzidas, que deverão sanar as carências atuais
e promover, no longo prazo, a constante qualificação urbana baseada nestes
princípios.

A estratégia para área da Estação de Queimados
Ao se considerar as características da área da estação ferroviária de Queimados,
nos parece adequado considerar que possivelmente a abordagem mais apropriada
- segundo a metodologia discutida neste capítulo18 - seria uma associação entre a
do Preenchimento, ou Infill, e
 a da Intensificação, ou Intensification. Para
melhor abordar este caso, precisaremos detalhar as situações que caracterizam
Queimados, e que são comuns a cada abordagem.

Quanto ao valor do nó
Conectividade da área da estação no sistema ferroviário metropolitano
A infraestrutura de transportes é razoavelmente boa, com uma linha ferroviária de
passageiros de alta capacidade, numerosas linhas municipais e intermunicipais
alimentadoras. A boa conectividade da estação - 2ª mais movimentada da Baixada
no ramal Japeri, com cerca de 30.000 passageiros ao dia - coloca a área da
estação em situação mais próxima da abordagem da Intensificação, já que apesar
de se classificar como Estação de Linha Única, possui demanda e conectividade
expressivas.
Quanto ao valor do lugar
Qualidade da infraestrutura, espaços públicos e privados, e mobilidade local

18

The 3V Approach (SALAT e OLLIVIER, 2017).
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Ao mesmo tempo em que a área da estação de Queimados se caracteriza pela
deficiência de suas infraestruturas urbanas, baixa qualidade e quantidade de
espaços públicos, uma considerável oferta de imóveis subutilizados e baixas
densidades - características de baixo valor do lugar, mais próxima da classificação
em área de estação Suburbana - e consequentemente adequadas à abordagem do
Preenchimento, a presença de um comércio significativo, razoável variedade de
serviços e oferta de empregos, e intensa utilização da bicicleta como modal regular
de transporte, aproxima a área da estação da classificação Urbana, e
consequentemente da abordagem da Intensificação.

Quanto ao valor de mercado
Dinâmica imobiliária
Não temos indicativos de significativas demandas por empreendimentos de alta
densidade na área da estação, contudo, há uma valorização dos imóveis - aluguéis
comerciais elevados, e valores de venda consideráveis19, que contrastam com a
presença de lotes vagos e imóveis subutilizados. Nos parece razoável associar as
classificações de Limitado e Emergente quanto ao valor de mercado, uma vez que
características de ambas classificações estão presentes na área da estação de
Queimados, com a ressalva da questão da segurança pública, do saneamento e da
irregularidade fundiária, que mantém a área com potencial Limitado. A abordagem
do Preenchimento se aplica devido principalmente à condição de linha única da
estação, e certamente à elevada taxa de ociosidade do solo na área. Em relação ao
valor de mercado, a área apresenta as contradições mencionadas, porém
solucionando os elementos limitadores para se tornar uma área Emergente do
ponto de vista do valor de mercado, e por trazer características de área de estação
Urbana, indica-se a abordagem para a Intensificação.
Como visto anteriormente neste capítulo, as melhores oportunidades para projetos
de DOTS estão nas áreas de estação que se encontram desequilibradas quanto a
seus valores, ou seja, fora da diagonal das Matrizes de Agrupamento de Valores
(Figura 6). Para melhor exemplificar, estudamos as matrizes que ilustram as
classificações da área da Estação de Queimados:

Em um levantamento realizado nos principais sites de anúncio de imóveis, foi identificado que o
preço médio dos imóveis comerciais está pouco acima de R$ 3 mil, enquanto que nos imóveis
residenciais há uma diferença considerável entre casas e apartamentos, com os primeiros tendo
preço médio de R$ 1.652 e os segundo de R$ 2.449. Cabe destacar que dos 33 anúncios na área do
DOTS, 22 eram de casas, enquanto que os apartamentos possuíam apenas 5 ofertas.
19
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Figura 6. Matrizes de Estratégias Recomendadas para Grupos de Valores, aplicada ao caso de
Queimados. Fonte: Consórcio Conectar.

Se os valores do lugar, nó e de mercado devem estar equilibrados, para a obtenção
do maior potencial econômico, a metodologia utilizada até aqui nos auxilia a
identificar os desequilíbrios. “Endereçar estes desequilíbrios cria alto potencial para
criação de valor econômico” (SALAT, OLLIVIER, 2017, Pág. 6), e deste modo,
podemos verificar através das Matrizes da Figura 6, os pontos em desequilíbrio em
cada matriz, e as oportunidades de atuação em cada grupo de valor. Por exemplo:
na matriz que compara valores do nó e do lugar, vemos que ações para a
valorização do lugar - melhorias nos espaços públicos e infraestruturas destinadas
à mobilidade ativa, por exemplo - são necessárias para se atingir plenamente a
condição Urbana, e no valor do nó, ações no sentido de se melhorar a
intermodalidade - criação de estações de transbordo entre trem, ônibus e bicicleta,
integrando fisicamente os modais - elevam o valor do nó, e consequentemente,
levarão à uma condição mais equilibrada entre estes valores.

A partir dessas considerações, passamos às estratégias inerentes a cada
abordagem:
Em relação ao Preenchimento, de forma geral, se procura preencher os vazios
urbanos, lotes vagos, e promover a renovação das edificações existentes por
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modelos de maiores densidades construtivas e de usos. Segundo Salat e Ollivier,
nesta estratégia é priorizado:
● planejamento de longo prazo;
● aumento dos níveis de atividades e serviço ferroviário através do aumento
das densidades;
● planejamento e financiamento de um sistema multimodal de transportes
urbanos;
● garantia da equidade através da melhora nas condições de acesso à
moradia, às oportunidades de emprego, ao espaço urbano qualificado e aos
serviços públicos;

Em relação à Intensificação, destinada a áreas urbanas de boa conectividade com
mercados em ascensão, o objetivo é alavancar o mercado com investimentos que
venham a motivar o setor privado a investir na área da estação, através do
desenvolvimento imobiliário em densidades mais elevadas do que as existentes,
priorizando:
● produção de empreendimentos de DOTS catalíticos, capazes de impulsionar
o mercado;
● planejamento orientado por projetos de desenvolvimento imobiliário;
● avaliação e melhoria das conexões multimodais; e
● aproveitamento do solo urbano disponível para a produção de moradia
acessível.
Entendemos essas estratégias como aplicáveis a Queimados, contudo, deverão ser
ajustadas, como, por exemplo, o “planejamento e financiamento de um sistema
multimodal de transportes urbanos”, que de fato é disponível em Queimados modal ferroviário e rodoviário de transporte público - mas que não possui
integração física, tarifária e operacional eficiente entre trem e ônibus, tampouco
com o modal cicloviário, largamente utilizado no local.
A seguir, veremos a síntese das características e situações encontradas na área da
estação ferroviária de Queimados, as consequentes oportunidades para o projeto
de DOTS, e as respectivas estratégias e medidas necessárias para tratar cada
situação, sejam elas inerentes a este trabalho, ou recomendadas pelo Consórcio
para que sejam endereçadas pela Prefeitura Municipal ou Governo do Estado.
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Síntese da “Visão” de Desenvolvimento Urbano
O projeto DOTS para Queimados pode vir a ser um piloto de posteriores
implantações nas demais estações de trem da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro. É necessário que seja tropicalizado, tendo em vista ser um projeto
desenvolvido no Brasil e em uma metrópole com situação de particular
precarização no cenário das periferias metropolitanas das Regiões Sul e Sudeste
do país, conforme demonstrado no trabalho “Caderno Metropolitano 2:
Centralidades - Perspectiva de Políticas Públicas”, encomendado para o
Sebrae-RJ/IETS, pela Câmara Metropolitana de Integração Governamental, em
2017.
O Brasil e o Estado do Rio de Janeiro têm uma dívida com a periferia metropolitana
do Rio e particularmente com a Baixada Fluminense. Até 1940, a Baixada
Fluminense era uma região rural. A partir de então, principalmente entre 1940 e
1980, ocorre uma expansão urbana explosiva.
Entre 1940 e 1980, a população na Baixada Fluminense cresceu 13,5 vezes. A de
Queimados, 25 vezes. Nesse período, o crescimento populacional no estado do Rio
de Janeiro foi de 3,1 vezes e, no Brasil, de 2,9 vezes (dados do IBGE).
Isto ocorreu basicamente sem investimentos urbanos estruturados. Entre os
exemplos que evidenciam essa realidade está o fato de que até hoje são usadas,
como vias de circulação na Baixada Fluminense, antigas estradas rurais.
Essa trajetória histórica, com grave e longo círculo vicioso, exige projetos
catalisadores que permitam uma ruptura, com geração de um círculo virtuoso, em
que os fatores de atração para a região sejam superiores aos de expulsão.
O economista e Prêmio Nobel Paul Krugman aponta que existem regiões no mundo
que florescem, enquanto outras permanecem em condições críticas. Afirma que, no
processo histórico de qualquer região, existe uma tensão entre forças centrípetas,
que estariam gerando dinamismo para a região em foco, e forças centrífugas, como
por exemplo a carência de infraestrutura, que impediriam o start de um círculo
virtuoso.
Krugman, entre seus referenciais teóricos, incorpora o pensamento do economista
Albert Hirschman que, procurando discutir as questões acima suscitadas, em seu
clássico livro “Estratégia do desenvolvimento econômico”20 – no qual a história, as
características socioeconômicas de cada região especificamente e os traços
culturais cumprem um papel central –, busca definir quais seriam os fatores
principais que poderiam levar ao estabelecimento de um processo de
HIRSCHMAN, Albert Otto. Estratégia do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Fundo de
Cultura, 1961.
20
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desenvolvimento socioeconômico em países subdesenvolvidos. Conclui que o mais
importante não seria a dificuldade advinda da escassez de recursos, nem a
necessidade de um determinado recurso particular ou de uma combinação
standard. O fundamental seria o estabelecimento de uma estratégia que permitisse
o início de um círculo virtuoso, o próprio processo vindo a gerar o aprendizado, os
recursos necessários e o exemplo positivo, o que denomina de processo de
crescimento desequilibrado. Afirma, ainda, que a dinâmica desse processo
dar-se-ia também pelos chamados efeitos de encadeamento – linkages, o que faria
com que o desenvolvimento em um determinado setor viesse a gerar
encadeamentos para trás e para frente em atividades relacionadas.
Para este autor, portanto, a problemática do desenvolvimento não se relacionaria
com a falta de um ou mesmo de vários fatores indispensáveis, os elementos
(capital, educação) que precisam ser combinados com outros elementos para
produzir o desenvolvimento econômico, mas com a deficiência do processo de
combinação. O problema fundamental consistiria então, em gerar e revigorar a ação
humana em determinado sentido.
Ou seja, a questão central é definir quais são as medidas catalisadoras que
poderão gerar exemplos positivos e autoestima local. Esta – a questão da
autoestima – tem relação estreita com a crença na possibilidade de mudança,
essencial em uma região que passa por graves problemas de infraestrutura há
décadas.
As premissas acima elencadas instruem o Consórcio na definição das visões de
desenvolvimento urbano adotadas e, posteriormente, das diretrizes propostas.
A partir do exposto acima e com base nos conhecimentos reunidos ao longo do
trabalho, desde o alinhamento do conceito de DOTS, passando pelo Diagnóstico e
Processo Participativo, e pelas interações do Consórcio e Estado com a Supervia,
Prefeitura, empresários e agentes locais, sintetiza-se neste item, a visão estratégica
mais apropriada a Queimados, para implementação do projeto e políticas públicas
de DOTS.
Na Tabela 1 abaixo, temos um quadro resumo das situações específicas
encontradas em Queimados, as oportunidades DOTS vinculadas a cada situação
local, e as estratégias a serem utilizadas para o aproveitamento das oportunidades
observadas:
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Situação

Oportunidade
DOTS

Dinâmica
econômica
limitada e

Planejamento de
Longo Prazo
para o

Estratégias / Medidas
do Projeto de DOTS
●

realizar a revisão
dos instrumentos
urbanísticos, de

Investimentos a realizar
paralelamente ao projeto de
DOTS
●

realizar os
investimentos
públicos de forma

vasta oferta de
imóveis vagos

Desenvolvimento
Imobiliário

●

●

Expressiva
condição de
centralidade e
forte
especulação
imobiliária

Planejamento
baseado em
empreendimentos
DOTS catalíticos

●

Razoável
polarização
regional e
carência de
equipamentos
de lazer e
comércio nos
municípios
vizinhos

Ressignificação
da Estação
Ferroviária com
Produção e
Requalificação de
Espaços Públicos
em seu entorno

●

modo a
despertar o
interesse privado,
aumentando
densidades
populacionais,
construtivas e de
emprego e
intensificando as
atividades
econômicas e de
lazer e cultura;
melhorar as
condições de
caminhabilidade
e ciclabilidade na
área de
intervenção;
estabelecer
planejamento
estratégico com
objetivos de
curto, médio e
longo prazo, em
sintonia com
capacidade de
investimento do
poder público,
concessionária
de trens urbanos
e iniciativa
privada;

prioritária na
infraestrutura urbana
deficiente saneamento básico
principalmente (PMQ
21
-GERJ);

●

revisar a planta de
valores, e fazer uso
do instrumento do
Parcelamento,
Edificação e
Utilização
Compulsória, e IPTU
Progressivo no
Tempo (PMQ);

promover a
requalificação da
estação
ferroviária
convertendo-a
em centro de
compras e
serviços regional
22
;
promover a
produção de
espaços públicos
qualificados de
lazer, esportes e
atividades
culturais no
entorno da
estação, com
alcance regional;

Prefeitura Municipal de Queimados.
O projeto de reforma e requalificação da estação não faz parte do escopo deste trabalho, contudo,
serão apresentadas as diretrizes para sua elaboração, por parte da concessionária.
21
22
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●
●

Infraestrutura
urbana
precária - rede
mista de
esgoto e águas
pluviais, e
enchentes
recorrentes

Requalificação
das Redes de
Infraestrutura

●

incorporar
soluções de
drenagem
sustentável como
jardins de chuva
no projeto de
DOTS;
fomentar através
da revisão da
legislação
urbanística, a
adoção de
soluções de
drenagem
sustentável pelos
munícipes;

●
●

●
Carência de
espaços
públicos
qualificados,
elevado grau
de
informalidade e
baixo nível
sócio
econômico

●
Requalificação
urbana aliada a
medidas para
manutenção da
população no
local

Alto grau de
ociosidade do
solo urbano

Utilização de
imóveis vazios e
ociosos para
adensamento
habitacional e de
atividades,
produção de
espaços públicos
e equipamentos

Áreas de
vulnerabilidade
vinculadas à
violência

Requalificação
Urbana com foco
na ampliação do
acesso e
produção de

23
24

Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Governo Federal.
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●

implementar
projetos de
reurbanização
com áreas de
lazer e
equipamentos
sociais;
demarcar áreas
com potencial
para produção de
habitação social;

●

promover
empreendimentos
de uso misto,
com distribuição
adequada de
atividades
(habitação,
comércio,
serviços, lazer,
mobilidade e
outros), para
diferentes perfis e
rendas;

●

implementar
projetos de
requalificação
urbana, com
produção de

●

●

executar obras de
saneamento básico,
implantando nova
rede de esgoto
dimensionada para o
adensamento
projetado - prioridade
máxima para as vias
adjacentes à estação
(PMQ-GERJ23);
executar obras de
drenagem localizadas
(PMQ);
realizar campanhas
de conscientização
difundindo princípios
e soluções técnicas
de drenagem
sustentável (PMQ);
implementar
programa de
regularização
fundiária e edilícia
(PMQ);
implementar
programas de
habitação popular de
diferentes estratégias
para provisão de
moradia digna
(GERJ-GF24);

implementar
programa de
segurança pública
com apoio dos
Governos do Estado e

áreas de lazer
●

Carência de
serviços
públicos
fundamentais
na Área da
Estação

Diversificação das
atividades e
serviços

demarcar lotes
para exercício do
Direito de
Preempção

●

implementar
projetos viários
de transposição
da linha férrea;
implementar
novos
atravessamentos
norte-sul para
pedestres e
ciclistas através
da requalificação
da Estação
Ferroviária;
fomentar novas
atividades dentro
da
própria
estação
comércio
e
serviços;

Requalificação
Urbana com foco
no aumento da
permeabilidade
viária
●

●

●
Elevada
utilização da
bicicleta como
modal regular
de transporte

33

Federal;

●
●

●

Obstrução na
circulação
causada pela
ferrovia

áreas públicas de
lazer e esportes;
implantar
equipamentos
sociais e de
segurança;

Desestímulo ao
uso do automóvel
e Requalificação
Viária

●

implantar
infraestrutura
cicloviária - malha
e equipamentos;
implementar
projetos de
arborização
urbana para
melhorar
condições de
ciclabilidade;
gerir o uso do
automóvel no
espaço público e
privado,
reduzindo as
vagas no
meio-fio, assim
como as

promover a instalação
de equipamentos
públicos
complementares em
terrenos e imóveis
subutilizados (PMQ);

●

●

●

Carência de
Identidade e
Memória

Requalificação
Urbana aliada a
medidas de
fomento a
atividades
culturais

●

●

●
Intensa
presença de
comércio
informal na
Área da
Estação

Desconexão
dos
empreendimen
tos de
habitação
social com a
centralidade da
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Requalificação
Urbana com foco
na formalização
do comércio de
rua

●
Reestruturação
Urbana

exigências de
produção de
vagas de
estacionamento;
diminuir a
velocidade dos
veículos no
entorno da
estação para 30
km/h;
fomentar a
produção de
bicicletários e
infra estruturas
para o ciclista nas
edificações;
implementar
projetos de
requalificação
urbana com foco
na preservação e
valorização do
patrimônio
histórico-cultural;
implementar
programas de
fomento à
realização de
eventos
tradicionais;
incentivar a
participação
social como
mecanismo de
apropriação dos
espaços públicos
pela população;
implementar
projeto de
requalificação
urbana capaz de
acomodar
adequadamente
ambulantes na
centralidade da
Estação;
implementar
projetos de
reestruturação
viária com foco
na interligação
com a
centralidade;

●

implantar programa
de regularização do
comércio informal
(PMQ);

Estação
●
●

Degradação
ambiental e
carência de
áreas verdes

Requalificação
Urbana e
Ambiental

●

●

incentivar o
emprego de
drenagem
sustentável como
maneira de
ampliar as áreas
verdes e reduzir
vulnerabilidades
ambientais;
incorporar a
arborização
urbana em toda a
área de
intervenção;
promover o
adensamento da
vegetação
existente e
ampliar áreas
verdes nos
projetos de
intervenção;

●

●

●

implementar projeto
de saneamento do
Rio Abel com uso de
infraestrutura verde,
ampliando oferta de
áreas verdes
próximas à Estação
(GERJ-GF);
implementar projetos
de requalificação
urbana com foco na
recuperação
ambiental das
margens do Rio Abel,
Camarim e outros
cursos hídricos
(GERJ-GF);
implementar
programa de
arborização urbana
(PMQ);
implementar projetos
de reflorestamento
nas encostas dos
morros (PMQ);

Tabela 1. Principais situações encontradas em Queimados, suas respectivas oportunidades para o
projetos de DOTS e estratégias, sintetizando uma visão para o projeto. Fonte: Consórcio Conectar.

3- Das Diretrizes
Após as considerações do capítulo anterior, adentramos no campo da formulação
de diretrizes para o desenvolvimento urbano, para a mobilidade urbana, e para o
desenvolvimento imobiliário, com foco na produção de moradia.
Embasadas no conceito do DOTS, as diretrizes que trataremos a seguir decorrem
do próprio conceito norteador do projeto, e são dessa forma, já conhecidas.
Contudo, provavelmente uma das contribuições mais relevantes deste trabalho está
justamente no pioneirismo do projeto, e assim na experiência de se estabelecer
uma versão brasileira do DOTS - mais especificamente, suburbana e fluminense buscando um alinhamento da teoria e prática internacional com o contexto local de
Queimados e da Baixada Fluminense.

35

Diretrizes para a Reestruturação Urbana
Considerações Preliminares
Não se pode continuar a cometer o mesmo erro destas últimas décadas, pois não
se trata de cuidar apenas da "mobilidade metropolitana" (quantidade média de
viagens/cidadão) e, sim, também da "acessibilidade ao território" (além
acessibilidade de calçadas, edifícios etc.). As regiões metropolitanas e suas cidades
vão precisar se tornar multicêntricas, para evitar os deslocamentos longos e
concentrados no tempo, no ambiente e no espaço.
A questão fulcral é e será como melhorar a acessibilidade aos empregos, aos
hospitais, às escolas, ao lazer, à recreação e às moradias nos territórios urbanos,
sem longos e desnecessários deslocamentos.

Figura 10 – Transporte e alguns de seus reflexos25

É imperioso ter mobilidade para todos, tanto no transporte ativo quanto no
motorizado; investimento permanente no transporte público; barateamento das
E nós para onde vamos? – Revista da ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos –
2008 – 2º. Trimestre – Willian Alberto de Aquino Pereira; Wallace Fernandes Pereira
25
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tarifas para inclusão social e um transporte público com desenvolvimento
tecnológico e respeito ao meio ambiente, pois transporte não é um fim em si
mesmo, mas apenas uma forma da sociedade atender a seus interesses
econômicos e sociais.
Apresenta-se um elenco de atuações26 que, independente dos níveis de governo, já
deveriam ser seguidas em curto prazo para melhorar as cidades e sua área de
entorno.
● É fundamental que se consiga um transporte coletivo integrado e de
qualidade.
● Nas cidades ou corredores onde não existirem transportes metro-ferroviários
ou hidroviário, manter as velocidades de deslocamento e melhorar a
velocidade do transporte público de superfície é uma das formas de se
atingir este transporte de qualidade.
● Aumentar a superfície e a qualidade do espaço urbano dedicado aos
pedestres é outra questão prioritária.
● Incentivar o uso da bicicleta como modo habitual de transporte.
● Adequar o número e locais para estacionamento de veículos particulares e
melhorar sua qualidade .
● Melhorar a informação, a formação da cidadania e a sinalização da via
pública.
● Conseguir uma regulamentação adequada à mobilidade da cidade.
● Aumentar a segurança viária e o respeito entre os usuários dos diferentes
modos de transporte.
● Promover o uso de combustíveis menos poluentes e o controle da poluição,
causados pelo tráfego.
● Conseguir uma distribuição urbana ágil e ordenada de mercadorias.
É neste sentido que se insere a abordagem DOTS – Desenvolvimento Orientado ao
Transporte Sustentável - em Queimados.
Inicialmente, dois pontos fundamentais precisam ser ressaltados no que tange à
mobilidade e logística urbana no ambiente DOTS em Queimados27 , pois, focado
nas atividades indicadas em cada um, foram elaboradas as propostas de solução:
● Valor do Nó: que indica a importância da estação ferroviária de Queimados
na rede de transporte, incluindo propostas para:
○ Requalificação do acesso à estação;
○ Requalificação da integração intermodal (transportes ativos e
motorizados);
UITP – União Internacional dos Transportes Públicos - 2005
“Transforming the Urban Space through Transit Oriented Development - The 3V Approach” (Banco
Mundial)
26
27
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○ Requalificação da estação;
○ Terminais de transbordo para ônibus municipal e alimentadores;
○ Integração tarifária entre os modos, em especial com o trem.
● Valor do Lugar: que descreve a qualidade urbana do lugar e sua atratividade
em termos de amenidades, uso do solo, equipamentos públicos,
acessibilidade e qualidade do tecido urbano no entorno da estação capaz de
criar bairros vibrantes, através de:
○ Redesenho das vias;
○ Novos atravessamentos - passarela de pedestres e ciclistas e
estação;
○ Implantação de malha ciclo viária.
Segundo o PDTU-2015 diariamente ocorriam 27 mil viagens internas à Queimados,
por ônibus, sendo 44% por motivo trabalho, 15% escola e 42% para outras
finalidades.
De Queimados para os outros municípios da Região Metropolitana ocorriam 87 mil
viagens, sendo 47% para trabalho, 18% escola e 35% para outras finalidades.
Em transporte individual 38% das viagens diárias totais eram para trabalho, 17%
escola e 45% para outras finalidades.
Entre 200528 e 201529 a taxa de crescimento médio anual de viagens diárias
motorizadas por habitante em Queimados foi de 9,5%, mas em 2015 ainda era
1,23, cerca de 6% abaixo da média da Região Metropolitana. Considerando as
viagens motorizadas e não motorizadas a quantidade média de viagens por
habitante foi de 1,90, igual à média metropolitana30.

Sistema Viário
A proposta de reestruturação viária do entorno imediato da estação ferroviária de
Queimados oferece reflexos consideráveis em grande parte do sistema viário da
Cidade, gerando a necessidade de revisão de determinados eixos, inversão de
fluxo de tráfego de algumas vias, criação de binários, trazendo como consequência,
entre outras, a alteração da classificação viária de alguns eixos determinantes do
novo sistema.
Conforme já explicitado em relatórios anteriores deste mesmo estudo de DOTS, a
classificação apresentada para o sistema viário existente segue como premissa
básica o sistema de classificação adotado pelo Plano Diretor Municipal (LC
035/2006), em seu diagnóstico, texto e mapas anexos, mantido na Lei
PDTU-RMRJ - 2005
PDTU- RMRJ - 2015
30
Diagnóstico ver: Produto 2 – Capítulo 5
28
29
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Complementar 091/2019, recente revisão do Plano Diretor, que divide
sistematicamente as vias em Expressas, Arteriais, Coletoras e Locais31, conforme
segue sintetizado .

Figura 11 - Classificação Viária.
Fonte: Gondin, M.F. - Transporte não motorizado na legislação urbana do Brasil. Dissertação de
Mestrado - COPPE/PET/UFRJ, 2001

Gondin, M.F. - Transporte não motorizado na legislação urbana do Brasil. Dissertação de
Mestrado - COPPE/PET/UFRJ, 2001
31
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Figura 12 - Sistema De Classificação Viária - Características funcionais.
Fonte: Plano Diretor do Município de Queimados (LC 091/2019), Anexo III.

A descontinuidade viária característica de cidades cortadas pela ferrovia é
acentuada na cidade de Queimados pelas barreiras físicas naturais, como rios e
morros, e a via expressa (Via Dutra), exigindo um planejamento minucioso que evite
a onerosa e, por vezes economicamente inviável, construção de transposições.
A requalificação das vias passa por uma reestruturação básica, porém necessária,
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que se inicia no acesso ao Centro, onde se localiza a estação, a partir do principal
acesso rodoviário ao Município, a Rodovia Presidente Dutra, aproveitando-se do
traçado existente, porém redefinindo a hierarquia viária existente e, até mesmo, em
alguns trechos, aquela proposta pela Revisão do Plano Diretor.
Com a redistribuição do tráfego das vias arteriais existentes através da criação de
três binários estruturantes e o redirecionamento do fluxo de determinadas vias
coletoras pretende-se resolver conflitos entre modais de transporte público e
veículos de transporte motorizado individual, com vistas à melhoria das condições
do trânsito de pedestres e demais modos de transporte ativo, resultando numa
redução drástica nos índices de acidentes, não somente entre veículos
automotores, mas aqueles envolvendo ciclistas e pedestres.
O acesso a pontos notáveis da cidade, como o Distrito Industrial e o novo edifício
que abrigará o Paço Municipal, bem como os conjuntos habitacionais, cuja
densidade demográfica elevada requer atenção especial, ao centro da Cidade e,
consequentemente, à estação de trem, recebeu também tratamento especial, não
só do ponto de vista do transporte motorizado quanto na criação de uma rede de
ciclovias.
Esta, ao ser completamente implantada, ligará, de forma racional, todos os
equipamentos públicos, até mesmo aqueles mais distantes do centro, promovendo
acesso com a qualidade, a segurança e o conforto desejáveis à utilização dos
transportes ativos, através da otimização da utilização das vias, compartilhadas ou
não, com vistas ao convívio harmonioso entre os mais diversos modais de
transporte.

Descrição das modificações propostas
Binário de ligação Centro-Dutra
O acesso ao Centro da cidade, a partir da Via Dutra se dará pela Rua Vereador José
Virgílio do Prado, com sentido único em direção ao centro, retornando pela Rua
Ver. Marinho H. de Oliveira, que contará também com uma ciclovia, por configurar
eixo estruturante de acesso já utilizado atualmente.
Binário do Rio Abel/Rio Queimados
A via canal, já prevista no Plano Diretor, complementa o binário Centro-Dutra na
forma de um binário que se apropria do traçado orgânico do Rio Abel, recebendo
apenas uma pequena modificação no trecho compreendido entre a Ferrovia e a Rua
Vereador Hemetério de Oliveira. Nesta última a demanda por desapropriações e
redesenho das margens viria a onerar em demasia o projeto, sendo proposta uma
inversão do fluxo da Rua Olímpia Silva seguindo pela Rua Marinho Hemetério de
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Oliveira, também com sentido invertido, até a ponte, daí retomando a marginal do
Rio ligando o centro aos bairros situados a oeste. Daí ao extremo sudoeste, através
da marginal do Rio Queimados, alcança finalmente o Distrito Industrial, promovendo
a tão desejada integração deste com a Cidade.
Binário Centro-norte
Complementando uma estrutura existente apenas no entorno imediato da estação,
a Rua Dr. Pedro Jorge terá fluxo de tráfego com sentido único em direção ao Bairro
Paraíso até o encontro com a Avenida Tinguá (Avenida Avelino Xanxão), cujo
sentido único será em direção ao centro até o encontro com a Rua Eloy Teixeira.
Vias coletoras como as Ruas Nilópolis, Benedito B. Barros (antiga Santa Rita), Aída,
Hortência, Manoel A. Muguet, Mesquita, Avenida Queimados e Araruama também
tiveram seus sentidos de tráfego invertidos com o objetivo de atuarem como
complementares aos binários propostos.
Novos acessos
O Plano Diretor Municipal prevê a criação de uma via marginal em cada sentido da
Rodovia Presidente Dutra que, com acessos limitados à faixa central, terá a função
de uma avenida, com classificação de via arterial, facilitando a abertura de acessos
à Cidade em toda a sua extensão, promovendo a integração entre os bairros sem
prejudicar o tráfego da via expressa. Como proposta de ação a médio prazo, é
indicada neste projeto a criação de três acessos secundários a partir do lado norte
da Rodovia Presidente Dutra.
Bairro Riachão: O primeiro acesso situa-se no Bairro Riachão, Km 189 Sul da
Rodovia. Seguindo pela estrada do Grotão até o Bairro Inconfidência, dando
acesso aos bairros situados a leste. chega-se por este acesso até a avenida Irmãos
Guinle e daí ao Centro.
Informações coletadas junto à Secretaria de Urbanismo Municipal dão notícia da
existência de projeto de acesso aprovado pela ANTT e pela concessionária para
este trecho.
Bairro São Cristóvão: O segundo acesso, situado no bairro São Cristóvão, Km 191
Sul da rodovia, segue o traçado do Rio Camboatá até a Vila Pacaembú, onde
encontra a via marginal ao Rio Abel, dando acesso ao centro e aos bairros da
região centro-oeste da cidade.
Bairro Santa Rosa: O terceiro acesso, situado no bairro Santa Rosa, Km 195 Sul
da Rodovia, segue pela estrada das Piabas, que se encontra com obras de
pavimentação em estágio avançado, e já figura no Plano Diretor como via arterial,
dando acesso aos bairros do extremo oeste da Cidade.
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As três intervenções propostas proporcionarão alternativas de acesso a bairros do
leste e oeste queimadense, desviando do acesso principal ao centro, propiciando
uma redução significativa no tráfego de veículos. Tais acessos não serão
detalhados neste projeto, entretanto cabe-nos indicar como possíveis objetos de
estudos, assim como novas transposições à Via Dutra, tanto para veículos quanto
para o transporte ativo, como solução para os problemas viários atuais e previstos
em um cenário futuro.
As intervenções propostas foram sistematizadas nas figuras 1 e 2 do anexo I deste
relatório.

Os Transportes Ativos
Conforme dados apresentados nos produtos anteriores, pode-se afirmar que a
cidade de Queimados possui a cultura de utilização em larga escala dos transportes
ativos, principalmente a bicicleta e o deslocamento a pé. No entanto, a
infraestrutura existente, que conta com apenas duas ciclovias implantadas ao longo
de trechos dos Rios Abel e Camarim, é destinada de forma precária e quase
exclusiva à prática de esporte e lazer.
A geometria irregular, e as interseções com o tráfego de veículos tornam o trajeto
das ciclovias inseguro e desconfortável. O compartilhamento das ciclovias com o
trânsito de pedestres em atividades de lazer, sem qualquer segregação ou limitação
física, senão por uma pintura no piso, aumenta o conflito entre os modais, tornando
quase inviável o uso como alternativa de transporte ativo.
Com bicicletários dispostos de forma estratégica pelo entorno imediato da estação,
alguns contando com cobertura e itens de segurança, bem como travessias
seguras, pretende-se promover o incremento do uso do transporte ativo como um
dos principais modais de acesso ao centro e ao transporte público de qualidade.
Como incentivo ao deslocamento a pé propõe-se a requalificação das vias, com
alargamento das calçadas, arborização, iluminação, incentivo ao uso da fachada
ativa, assim como redução da caixa de rua e elevação da pista nas travessias e
interseções conflituosas, não só como forma de redução de velocidade dos
veículos automotores, mas com vistas à melhoria das condições de trânsito de
pedestres.
Atenção especial de ser dada ao desenho universal, promovendo um caminhar
seguro com rotas acessíveis em todas as ruas e calçadas do entorno imediato da
estação.
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O Sistema Cicloviário Municipal
O sistema proposto baseia-se na forma radial como o sistema viário se organiza,
partindo da estação ferroviária dando acesso até ao mais afastado bairro
queimadense.
O sistema cicloviário proposto surge como uma forma de incentivo ao transporte
ativo de forma geral. Sabe-se que é a bicicleta o principal modal utilizado, mas se
pode observar um crescimento substancial nos usuários de skates, patinetes e
patins, que podem se servir do sistema proposto sem a necessidade de adaptação
especial.
Duas formas de classificação serão adotadas, a primeira com base na origem
destino, a segunda com base na forma com que a ciclovia se apropria da
composição morfológica do Município.
Além das classificações que serão apresentadas a seguir, como forma de
intensificar o uso da bicicleta como meio de transporte ativo desejável, propõe-se
que seja criada uma zona no entorno da estação onde a velocidade máxima dos
veículos automotores será de 30 km/h, nessa área denominada Zona 30, todas as
ruas serão compartilhadas entre os modais de transportes ativos e automotores. A
redução da velocidade para a proposta trará segurança no trafegar compartilhado.

Classificação por destino
O sistema policromático organiza as rotas cicloviárias segundo os pontos do
Município a que dão acesso. Estão divididas em Lilás, Vermelha, Laranja, Azul e
verde.
Rota Lilás: Esta rota se acomoda às margens dos principais rios de Queimados
(Abel, Camarim e Camboatá), conforme previsto no Plano Diretor Municipal, ligando
o Centro, bairros do norte e bairros do sudeste ao Distrito Industrial, que fica no
extremo sudeste do Município. Conectam-se a este sistema as duas ciclovias
existentes, às margens do Rio Abel e Camarim, formando aquela que será a mais
extensa dentre as rotas propostas.
Rota Vermelha: Partindo do centro pela praça Nossa Senhora da Conceição, esta
rota segue em direção sul, sobre o leito da Rua Ver. Marinho H.de Oliveira,
cruzando a Rodovia Presidente Dutra até a Vila Americana.
Rota Laranja: Dando acesso aos bairros do leste de Queimados esta rota se divide
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em duas partes, uma ao norte e outra ao sul da Ferrovia. A parte sul inicia na praça
Nossa Senhora da Conceição, seguindo pela rua Olimpia Silva e ligando ao Bairro
Inconfidência. A parte norte inicia na estação e segue pela Estrada Pastor Antônio
Martins até encontrar o parque fluvial ao qual se integra, ligando ao Bairro Zenite,
cujo acesso é extremamente dificultado pela inexistência de uma via carroçável
ininterrupta à beira da Ferrovia.
Rota Verde: Partindo da Estação Ferroviária esta ciclovia se apropria da generosa
faixa marginal à ferrovia, ligando, de forma bastante confortável, o centro ao
extremo oeste da Cidade.
Rota Azul: A implantar-se no sentido centro norte, essa rota compõe-se de duas
linhas complementares: A primeira acomoda-se no leito da Av. Dr. Pedro Jorge,
ligando a estação ferroviária ao extremo norte da Cidade e daí ao Arco
Metropolitano. A segunda partirá da estação ferroviária e seguirá pela Avenida
Tinguá, ligando o centro ao bairro com maior densidade demográfica da Cidade e a
duas Unidades de conservação: o Horto Municipal Luiz Gonzaga de Macedo e o
Parque Municipal Morro da Baleia.

Classificação por forma de implantação
Quanto à forma de implantação propõe-se a seguinte classificação:
Ciclovia de uso compartilhado (bicicleta/caminhada): Seguem esta tipologia as
ciclovias já implantadas às margens dos Rios Abel e Camarim, já apropriadas pela
população como opção de lazer, esporte e, em menor intensidade, transporte.
Essas ciclovias são segregadas do tráfego de veículos automotores, entretanto são
compartilhadas entre pedestres, na prática de esportes e ciclistas.
Ciclovia bidirecional segregada: A implantar-se na faixa marginal dos rios e da
ferrovia, e em vias arteriais, esta tipologia deverá ser empregada na ligação dos
pontos mais distantes da estação, agindo como alimentadora do transporte
ferroviário.
Ciclovia unidirecional segregada: Utilizada em trechos específicos de ruas do
centro, esta tipologia deverá ser empregada apenas nas vias em que a geometria
não permitir o uso do tipo bidirecional.
Ciclofaixa bidirecional: O uso da ciclofaixa deverá ser associado à implantação da
zona 30 no raio de 425 metros da estação, nas vias em que o tipo segregado não
for possível, oferecendo uma continuidade às ciclovias estruturantes de forma
viável e integrada.
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Ciclofaixa unidirecional: Assim como a ciclofaixa bidirecional, este tipo deverá ser
utilizado como continuidade das ciclovias unidirecionais nas vias em que a
segregação for inviável.

Sistema Cicloviário Intermunicipal
A disposição do sistema cicloviário municipal é feita de tal forma que cada uma das
rotas projetadas possa ser conectada ao sistema viário dos municípios vizinhos,
criando uma desejável rede cicloviária intermunicipal.
A Rota Lilás poderá ligar-se ao Município de Seropédica através de uma ponte que
seria construída sobre o Rio Guandu e também a Nova Iguaçu Via Campo Alegre e
Marapicu, atravessando-se o Rio Sarapó por ponte existente.
A Rota vermelha liga-se facilmente a Nova Iguaçu por Cabuçu utilizando-se o
sistema viário existente.
A Rota Verde, associada à rota laranja, apropriando-se do traçado viário existente,
servirá de ligação direta entre o Município de Nova Iguaçu, no Bairro Inconfidência,
atravessando todo o território queimadense, até Engenheiro Pedreira, no município
de Japeri.
A Rota Azul se liga aos Municípios de Nova Iguaçu e Japeri no sentido Rio D’ouro,
Jaceruba.
As intervenções propostas foram sistematizadas nas figuras 3, 4, 5 e 6 do anexo I
deste relatório.

A Integração Física, Operacional e Tarifária
A melhoria das condições de mobilidade passa pela integração mais plena possível
no entorno imediato da estação. Existem, entretanto, problemas complexos32 que
demandam providências que transcendem ao presente estudo e, sem elas, as
condições desejadas de integração poderão não ocorrer.
Na pesquisa de percepção dos usuários, apresentada no diagnóstico, a
necessidade de transbordo é um fator de desconforto, que inclusive desencoraja o
uso da integração entre modos de transporte público e incentiva o uso dos
transportes individuais.
É essencial desenvolver condições adequadas para a realização de transferências
32

Diagnóstico - Produto 2, capítulo 5.
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entre diferentes modos de transporte, com a possibilidade de uma integração
efetiva, considerando aspectos físicos, operacionais e tarifários.
A proposta de uma Rede Integrada de Transporte (RIT), supra municipal, necessita
incluir a integração física, operacional e tarifária, e na figura pode-se visualizar o
enfoque recomendado para isso.

Figura 13 - Conceito de integração na área DOTS

1. Integração física
Para dar maior efetividade à integração é fundamental que ela seja o mais
compacta no entorno da estação ferroviária de Queimados, fortalecendo o conceito
de “hub”.
Recomenda-se:
● Rampas e passarelas entre os terminais e estação tenham largura e
inclinação adequadas, seguindo parâmetros da ABNT 9050, sempre
desimpedidas de bloqueios físicos, com iluminação diurna e noturna, e
cobertura. Ver fluxo de pedestres nos Anexos 1 e 2.
Cabe frisar que as calçadas, dentro de toda a área DOTS, devem ser consideradas
dentro do enfoque de integração física e seguindo a boa norma de projetos e
preceitos de manutenção. Não basta que só no entorno do “hub” de transporte
integrado existam boas calçadas. O percentual de usuários que chegam/saem a pé
é significativo, e muitos vêm de outros locais além do entorno.
● Implantação de um ou mais bicicletários públicos com total de 1500 vagas,
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em área coberta e segura integrado aos dois terminais e à estação, Anexo 2,
com expectativa de aumento deste fluxo, face a implantação de rede, em
boas condições, de ciclovias e ciclofaixas.
A integração entre o transporte ativo e o ferroviário é ponto fulcral no DOTS, com
um expressivo número de viagens já ocorrendo diariamente, Anexo 1.
Para a integração com a infraestrutura cicloviária, foram analisadas três alternativas:
● Que o bicicletário receba e guarde gratuitamente bicicletas para quem
comprar o Bilhete Integrado Bicicleta-Trem, de forma a evitar ser usado para
outras finalidades e modos, com vistas a incentivar o uso do trem.
● Que o bicicletário atenda também a integração com os ônibus municipais,
neste caso venderia Bilhete Integrado Bicicleta-Trem ou Bicicleta – Ônibus
Municipal (provavelmente com pouca demanda).
Nestes dois casos a guarda só aconteceria se fosse com o pagamento do bilhete
bicicleta + trem ou bicicleta + ônibus municipal.
● As duas situações acima e a guarda paga para integração física com ônibus
intermunicipal, oferecendo serviços de integração plena entre modais. No
entanto, isso diminui o privilégio da integração aos trens.
A estimativa do valor da parte de guarda e seguro das bicicletas demandará estudo
específico.
Recomenda-se que o valor a ser cobrado pelo uso seja o menor possível, e dirigido
especificamente a usuários integrados fisicamente com os trens. O desejável seria
com um bilhete trem + estacionamento da bicicleta, preferencialmente pelo preço
do trem.
● Sejam construídos dois terminais, sendo um ao norte com 15 vagas, e outro
ao sul com 30 vagas, com a alocação de linhas indicada no Anexo 3, com
conexão física entre eles e com a estação, e que possibilite boa
acessibilidade a todos os usuários.
Um ponto importante para a integração diz respeito aos veículos que prestam
serviços de transporte coletivo. É recomendável desenvolver um programa de
incentivo à aquisição de frota para as linhas municipais com ônibus que sejam mais
confortáveis, acessíveis, preferencialmente com fontes energéticas não poluentes,
inclusive com nova programação interna e visual externa.
É importante a adoção de uma área no entorno da estação e terminais que seja
dedicada aos coletivos, conceito similar aos “transit malls”, que já existem em
várias cidades do mundo. Isso irá tanto aumentar a fluidez quanto discriminará esta
área pelo seu uso, reduzindo a má utilização de um espaço urbano e dando uma
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dedicação destacada aos transportes ativos e transportes públicos, com um
conceito funcional e legibilidade claros.
Os fluxos atuais de ônibus nas vias é inferior a 60 ônibus por hora (na Irmãos Guinle
e Padre Marques o maior valor é de 40 veículos por hora) valor mínimo
recomendado para a adoção de faixas exclusivas para ônibus para priorização por
problemas de circulação e congestionamentos.
As prioridades adotadas no projeto tem objetivo de melhorar a fluidez e a
estruturação urbana e não conflitam com as boas práticas de dar preferência aos
coletivos, mas não foram recomendadas por necessidade de trânsito.
O conceito de vias seletivas ou exclusivas para coletivos, neste caso, não é para
priorizar seu fluxo evitando que fiquem em filas de fluxo misto. A intenção é de
destacar o uso, de forma análoga a que se faz com pedestres, bicicletas e outros
transportes ativos, ou seja, priorizar e não apenas dar fluidez.
● Estacionamento para motos (não considerar moto táxi) para 150 motos.
Está havendo um aumento crescente do uso de motos nas cidades, por isso
recomenda-se a implantação de uma área específica– não para mototáxi pelas
especificidades do Código de Trânsito – se possível também fechada e com bilhete
integrado com os trens.
Por ser transporte motorizado e pelo valor das motos, não necessariamente o
bilhete integrado precisa ter o preço apenas do trem. Não existe um levantamento
do número de motos em Queimados e na integração, mas no Anexo 3 pode-se ver
os fluxos na área central.
● Vagas no meio-fio designadas para parada rápida (<10 minutos) para
embarque/desembarque integrado (conceito de “kiss and ride”). Sugere-se
para quatro automóveis em cada lado e próximas da estação. Esta
estimativa foi baseada em estações de metrô e de ferrovia com
características semelhantes.
● Vagas no meio-fio designadas para parada rápida (<10 minutos) para
embarque e desembarque em táxis e veículos com aplicativos, ao norte e ao
sul da estação. Sugere-se com seis vagas ao norte e outras 6 ao sul deste
terminal multimodal integrado. Esta estimativa foi baseada em estações de
metrô e de ferrovia com características semelhantes, devendo-se frisar que
este tipo de uso vem crescendo, até mesmo por ter preço baixo e
comparável aos coletivos, em especial quando usado por grupo de pessoas
afins.
● Adequação dos estacionamentos para automóveis nas vias, que está sob
contratação com o Município em vigor, e precisará ter as especificações
revistas para ser enquadrado nesta conceituação de integração de
49

mobilidade e no sistema de circulação proposto.
● O sistema integrado de transportes deverá organizar e facilitar a oferta de
serviços regulares, e afastar e combater a operação de transportes
clandestinos – vans e motos - para que os usuários se sintam motivados a
usar a rede integrada, Anexo 4.
● Para que haja fluidez dos modos integrados é importante ordenar áreas
específicas e horários para carga e descarga, Anexo 5.
Em síntese, no entorno imediato da estação deve ser evidenciado o novo conceito
geral, em especial da integração, e demonstrar uma visão distinta da imagem atual.
A mudança de conceito de integração deve ter sua plenitude no projeto físico.
O terminal e sua área de influência deve oferecer segurança, conforto e iluminação:
deve ser humanizado.
2. Integração operacional
Por integração operacional entende-se a coordenação da oferta serviços e de
informação aos usuários às necessidades da demanda. A questão fulcral neste
aspecto, para o usuário, diz respeito ao descompasso entre a hora que os veículos
chegam e/ou saem dos pontos de parada e o desconhecimento que os usuários
têm disso33, ou seja se e quando ele será atendido.
A solução recomendada passa pela adoção, a médio prazo e de forma progressiva,
do conceito SMART CITY, tanto pelo uso de celulares e aplicativos, quanto de
sinalização moderna nos pontos e terminais, além da semaforização e controle da
operação de todos os modos.
A integração operacional se dá, portanto, pela consideração da importância da
especificação dos serviços, tendo como objetivo a qualidade dos mesmos, que
devem ser clara e quantitativamente identificados, resultando em maior
transparência na relação com a população.
Para isso é preciso que se definam os parâmetros operacionais que se deseja.
Apenas inserir estes parâmetros nos contratos não é suficiente. É necessário a
implementação de um rigoroso protocolo de monitoramento, fiscalização e punição,
para garantir não somente o compartilhamento das informações, mas a garantia da
pontualidade e da qualidade do serviço.
O contrato já existe, o sistema de informação pode ser desenvolvido, mas se o
previsto não for cumprido a integração operacional não se efetivará.
Uma vez concebido o projeto do terminal e aprovado o sistema viário com as
propostas DOTS, será necessário o ajuste de itinerários das linhas. Para
33

Diagnóstico - Produto 2, capítulo 5, indica as reclamações sobre isso nos grupos de trabalho.
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implantação da proposta tarifária, descrita abaixo, é recomendável o ajuste da
especificação da oferta das linhas.
Em síntese:
● Haverá necessidade de um ajuste entre os três tipos de integração (física,
operacional e tarifária), concluindo com as recomendações operacionais em
geral, tanto para as linhas municipais quanto às intermunicipais.
● A racionalização da rede municipal e das linhas intermunicipais irá
representar novas quantidades de vagas nos terminais, reflexos nos custos
operacionais e tarifas, informação aos usuários e operadores dos padrões a
serem seguidos, e o acompanhamento destas mudanças.
● A integração operacional é uma atividade diuturna e rotineira, e ela é
extremamente sensível aos usuários.
● Esta nova forma de integração operacional, no que tange à informação, deve
incluir também os abrigos, pois a carência que existe nos mesmos é enorme.
● Existe também necessidade de se modernizar a estrutura institucional do
Poder Público (treinamento e formação de equipe), para usar e controlar a
operação integrada.
● Atualizar atendimento sempre, informar os novos itinerários e horários é
fundamental e imperioso controlar se estão sendo cumpridos os
programados.
A evolução na área DOTS para destes novos conceitos não é trivial, por isso se
recomenda implantar, inicialmente, um COQ – CENTRO DE OPERAÇÕES DE
QUEIMADOS – a partir do sistema de transportes (mobilidade e logística urbana) e,
progressivamente, se evoluir para um alcance de SMART CITY, Anexo 6.
3. Integração tarifária
A integração tarifária recomendada inclui os transportes ativos e motos (já descritos
na parte de integração física por ser muito vinculada com a guarda das bicicletas e
motos), as linhas de ônibus municipais – entre si e com os trens – e questões
inerentes à concorrência entre o transporte ferroviário e o rodoviário entre
municípios. A situação atual está sintetizada no Anexo 7.
Intra municipal
Os ônibus municipais permitem a conexão com o trem e outros serviços
intermunicipais, mas só uma linha liga ambos os lados da linha férrea.
Para a integração entre linhas de ônibus municipais, o contrato atual não prevê a
integração tarifária. Como já existe o sistema de bilhetagem nos ônibus, é simples a
adoção de bilhete com integração temporal entre as linhas. Será necessário um
ajuste no contrato e aprovação jurídica das mudanças, com reflexo na tarifa média.
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Ou seja, a adoção de tarifa integrada plena entre as linhas municipais poderá
aumentar o valor médio das tarifas. Assim, em qualquer ponto da Cidade, o usuário
poderá pagar apenas um valor e se integrar com outra linha, usando o sistema de
bilhetagem existente.
Para calcular o valor do adicional de custo é precioso uma análise de custo
operacional e das tarifas, com e sem a integração e racionalização, incluindo uma
pesquisa de origem e destino nas linhas atuais e uma estimativa de demanda
captável de bicicletas e a pé. Estes aumento, pelos dados de demanda e sem
considerar racionalização das linhas, deve ser inferior a 10%.
Ressalta-se que a adoção da rede cicloviária poderá suprir em muito às carências
de deslocamentos entre lados distintos da Cidade, embora sempre exista uma
demanda para isso, por isso é recomendável um estudo específico.
Intermunicipal – modal e intermodal
Quanto à integração ou à competição entre os ônibus intermunicipais e os trens,
a situação torna-se mais complexa. Pode-se, assim, sintetizar os principais
aspectos34:
● As viagens com origem no município de Queimados são realizadas
majoritariamente para a região da Baixada Fluminense (41%), seguido dos
deslocamentos internos no município (31%) – 60% destes para o centro da
Cidade - e das viagens tendo como destino final o município do Rio de
Janeiro (10%).
● As linhas de ônibus intermunicipais transportam cerca de 1,87 milhões de
passageiros por mês35.
● Linhas de ônibus intermunicipais potencialmente concorrentes36 com o
sistema ferroviário que passam pelo município de Queimados atendem a
15% do total de viagens:
○ Linha 425T Queimados - Barra da Tijuca, 77 mil pax/mês, 77 km,
1h45.
○ Linha 440B Queimados – Central, 74 mil pax/mês, 50 km, 1h30.
○ Linha 449B Queimados – Benfica, 48 km.
○ Linha 452B Vila Camorim – Central, 21 mil pax/mês, 51,2 km, 2h.
○ Linha 443B Queimados - Praça Mauá, 9 mil pax/mês, 51 km, 1h30.
● As pesquisas realizadas (Produto 2, capítulo 5) junto aos usuários de ônibus
intermunicipais indicaram que parcela significativa desembarca ao longo do
itinerário, tanto ao longo da rodovia Presidente Dutra quanto da Av. Brasil,
Produto 2, capítulo 5
DETRO 2018
36
Produto 2, capítulo 5 - Sistema de Transporte Público - Foi considerada competição apenas das
linhas com mais de 30 km de extensão, e um percentual superior a 50% do seu itinerário de
sobreposição à linha do trem, considerando uma área de influência de 800 m da estação.
34
35
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sendo que a proximidade do itinerário com o local de desembarque é a
principal razão para a escolha do ônibus.
● A maior flexibilidade da rede de ônibus permite que estes tenham maior
capilaridade sobre o território urbano do que linhas de trem, podendo deixar
os passageiros em pontos mais próximos de seu local de destino. Quando
optaram pelo trem, a escolha foi devido ao tempo de viagem mais rápido e à
confiabilidade.

Figura 14 - Gráfico - Principais motivos para escolha da modalidade
Fonte: Consórcio CONECTAR

● Apesar do valor tarifário do trem, de R$4,60 (Supervia Trens Urbanos, 2019),
ser menor do que o valor da tarifa da linha Queimados-Central, de R$10,10
(DETRO 2019), ter sido considerado um dos principais motivos da escolha do
trem pelos usuários, ainda há uma insatisfação com o custo total da viagem.
Para os usuários de trem, o custo diário da viagem foi a quarta pior nota em
termos de satisfação (4,0) e para os usuários da linha de ônibus
inter-municipal esta foi a terceira pior nota (4,5). Estar em terceiro ou quarto
lugar merece uma reflexão sobre a rede de cada modo[CLI1] , principalmente
aos transbordos entre outros motivos.
● Esta insatisfação com o custo total da viagem pode estar relacionada à
quantidade de integrações que os usuários realizam e à falta de benefícios
associados. De acordo com os resultados do padrão de viagem da pesquisa
de percepção, 37% dos usuários da linha de ônibus intermunicipal e 47% dos
usuários de trem, que realizam o primeiro trecho de viagem com transporte
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coletivo municipal de Queimados, pegam até três modos de transporte
coletivo por viagem.
● O atual modelo de integração tarifária não possibilita um desconto tarifário
quando o usuário utiliza mais de duas integrações por dia, o que influencia
diretamente na escolha quanto ao modo de transporte a ser utilizado. Isto
inclusive pode afetar a decisão do empregador sobre o valor a ser depositado
no vale-transporte, o qual comumente leva mais em consideração o custo
total do que o conforto do usuário.
O estudo de caso representado pela pesquisa na linha 452B Vila Camorim – Central
e por trem, no mesmo eixo, traz informações que permitem análises significativas
para se avaliar a alternativa recomendada para a melhoria da integração para o
deslocamento intermunicipal.
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Figura 15 – Linha 452 – Vila Camarim - Central

Sob a forma esquemática a questão da integração ônibus municipal (OM) + trem
em competição com ônibus intermunicipal (OI), pode ser generalizada para um os
casos indicados na Figura 16.

Figura 16 – Diagrama esquemático integração x competição

Os resultados mostram, mais uma vez, que a proximidade da linha de ônibus
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intermunicipal às origens ou os destinos é muito maior que a do trem, face à sua
capilaridade, tanto que o percentual de usuários que após o desembarque37 fazem
a viagem a pé é muito maior (indicado em vermelho).

Tabela 2 – Modo antes e depois – Trem ou Ônibus Intermunicipal no eixo competitivo

Alguns pontos são importantes para serem analisados em uma proposta de tarifa
integrada, além do que já existe no BUI (dois trechos, com intervalo temporal
definido).
● Cerca de 25% das viagens, seja por ônibus seja por trem, fazem uma
segunda conexão. Isto significa que a adoção de um bilhete com três trechos
irá aumentar significativamente a demanda por subsídio ano caso de novo
BUI, pois os que hoje fazem esta opção só são subsidiados em até dois
destes trechos.
● Um percentual elevado de viagens faz viagem a pé antes ou depois, e não se
conhece quantos irão optar por transporte coletivo integrado se existir a
hipótese de três trechos, o que poderá aumentar o montante de subsídio
pelo Estado. O mesmo desconhecimento existe em relação às demais
formas de acesso.
Assim, para se propor um bilhete tarifário integrado em Queimados, há demanda de
um estudo mais amplo e focado para se estimar a demanda potencial de usuários
para esta abordagem. Recomenda-se que a SETRANS elabore uma pesquisa de
preferência declarada em toda a área de Queimados e extrapole os efeitos para a
Região Metropolitana, uma vez que a isonomia constitucional impediria que se
adotasse só em uma área da mesma, Anexo 8.

A pesquisa foi feita em Queimados, logo embarque significa vínculo com a origem e desembarque
representa vínculo com o destino da viagem.
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Além disto, há duas questões relevantes, que as pesquisas e informações acima
colocam em evidência:
● Por que os usuários optam por um transporte mais caro?
Na verdade ele acaba não sendo mais caro, pois existe a necessidade de se
deslocar da origem ao destino. Como as linhas de ônibus são mais capilares e
passam em eixos mais urbanizados, em função da evolução do uso do solo que se
afastou das estações, terminam atendendo ao deslocamento, ao ter ponto de
embarque e ou desembarque mais conveniente, em relação a um sistema integrado
com mais transbordos38.
● Qual o conceito de rede que o Poder Público pretende oferecer, já que os
operadores ferro e rodoviário são privados? Um modelo de competição no
mercado ou um mercado com integração pró modo ferroviário39?
Maior competição gera uma disputa pelo mercado, o que aparentemente pode
significar mais qualidade. Um sistema estruturado e integrado no modo de maior
capacidade, em princípio, traz ganhos estruturais.
Se a alternativa for o sistema integrado, então, mais que apenas a tarifa integrada, o
Poder Público deverá mudar a rede de linhas de ônibus.
No caso, as linhas que foram consideradas competitivas estão indicadas. Elas
podem ser eliminadas ou os usuários que optarem por elas poderão ser impedidos
de serem beneficiados com o BUI. Sem isso, não há como propor uma política
tarifária integrada simplificada como solução, pois se trata de um problema
complexo, e para problemas complexos a solução simples geralmente está errada.
Em termos metropolitanos, o pagamento das tarifas é 25% em dinheiro. Os demais
usam cartão eletrônico (RioCard na grande maioria, Metrô, Supervia ou Barcas),
sendo 20% usuários gratuitos, 35% BUI (ou sejam estão abrangidos dentro dos
que já são subsidiados) e 20% usam cartão expresso e Vale Transporte40.
Uma estimativa preliminar dos reflexos de uma mudança no BUI para três trechos
pode ser observada a seguir com a linha pesquisada e o fluxo de trens.

No PDTU-2015 foi feita uma série de análises de redes, uma das quais considerou tarifa nula para
os modos e se quantificou as mudanças na alocação em eixos e modos. Os efeitos mostraram que a
questão fulcral estava na rede e competição dos modos de transporte coletivo na Região
Metropolitana.
39
Sem juízo de mérito em termos de eficiência, eficácia e efetividade ao interesse da sociedade e da
economia.
40
SINERGIA Estudos e Projetos Ltda junto às operadoras de cartão, base media metropolitana
incluindo viagens municipais e intermunicipais.
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Figura 17 - Estimativa de reflexos da mudança no BUI para a linha Vila Camarim x Central.

Considerando:
● Uma tarifa no coletivo do terceiro trecho de R$4,00 (pois não se sabe qual
município será e se é no sentido de ida ou volta),
● Para uma média de 25 dias equivalentes por mês,
● A SUPERVIA com 28 mil passageiros/dia na estação de Queimados e as
cinco linhas supracitadas como potencialmente competidoras com 8 mil
passageiros/dia41,
● Valor do BUI mantido, mas permitindo um terceiro trecho,
● Reflexo do subsídio se todos os que fazem trajeto por ônibus municipal +
ônibus intermunicipal + ônibus municipal (OM+OI+OM) passassem a fazer
OM+Trem+OM seria:
○ Visão Governo = ((R$4,00 do novo trecho) – (R$0,40 ganho no valor
atual da integração do trecho OM + trem) – (R$1,60 redução do atual
subsídio do trecho OM + OI)) * (8000 pax por dia nas cinco linhas) *
(25% que fazem três trechos) * (25 dias) = Aumento da despesa com
subsídio em R$100.000,00 / mês
Não pode ser feita comparação direta entre estes valores de passageiros em cada modo, pois a
SUPERVIA contém todos os que embarcam e desembarcam para toda sua rede, enquanto os de
ônibus somente para as 5 linhas em análise.
41
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○ Visão Usuários = (R$4,00 do novo trecho) * (8000 pax por dia nas
cinco linhas) * (25% que fazem três trechos) * (25 dias) = Redução de
desembolso de R$200.000,00 / mês
É importante lembrar que as linhas de ônibus intermunicipais, que atendem a
Queimados para qualquer outro município metropolitano, transportam cerca de
1,87 milhão de passageiros por mês42, e não se pode extrapolar os valores
exemplificados acima, uma vez que não se tem segurança sobre o percentual de
usuários que mudaria de OM+OI+OM para OM+Trem+OM, e há necessidade de
fazer uma análise mais pormenorizada destes valores na visão do Poder Público e
dos usuários.
Reitera-se que se está tratando de apenas uma cidade, e de parte dos fluxos por
causa da escolha de modo ter alta potencialidade de modificação com a tarifação e
adequações de rede.
Além disso, a questão da isonomia constitucional e o direito em outros municípios
precisa ser analisada mais detalhadamente.
Assim sendo, em um primeiro momento sugere-se a seguinte abordagem para a
integração:
I.
II.

III.

IV.

Fortalecer os investimentos na integração física no entorno da estação de
Queimados como indicado acima,
Implantar as recomendações de integração operacional, com ênfase no
conceito de evoluir para SMART CITY, começando com um Centro de
Controle Operacional em Queimados baseado em transportes.
Realizar uma pesquisa de preferência declarada em Queimados (todo o
Município) analisando a rede multimodal, e propondo alternativas de
mudança na rede metropolitana, com eliminação de linhas intermunicipais –
a partir das análises aqui apresentadas – quantificar as demandas por linha,
usuários potenciais43 de BUI, receita e custo antes e depois da rede e a
variação no montante de subsídio necessário44 (Ver Anexo 8).
Fazer uma extrapolação para a Região Metropolitana para se analisar os
reflexos financeiros desta abordagem para Governo e usuários. Deve-se

Importante frisar que muitos destes passageiros embarcam e desembarcam fora de Queimados,
face ao itinerário e a tarifa das linhas. Assim não se pode comparar estes fluxos com a SUPERVIA
como sendo vinculados ao mercado Queimados.
43
Os usuários potenciais de BUI dependem da sua renda, gasto mensal, etc. Além disso, deve-se
analisar os que são cobertos pelo Vale Transporte, pois muitos não consideram a tarifa em sua
escolha de modo a não ser no conjunto da viagem da origem ao destino, além de outros usos que
podem fazer com o VT e BUI, nem sempre ortodoxos.
44
Considerar apenas os ganhos na visão do usuário em geral sem uma desagregação dos
beneficiários, sob o argumento que existem casos similares no metrô de superfície e nos trens na
região de Magé, pode ser arriscado, pois uma generalização da proposta sem maiores
quantificações pode ferir preceitos constitucionais de isonomia.
42
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frisar que uma área significativa da mesma não está coberta pelos trens e
sua tarifa fixa, independente da extensão percorrida.

Diretrizes para a Reforma da Estação Ferroviária de Queimados
Fundamental para o desenvolvimento do projeto de DOTS, a reforma com o
objetivo de requalificar e ressignificar a estação de Queimados, se apresenta como
um dos pontos de maior relevância deste trabalho. De toda sorte, a estação é o
elemento motivador do trabalho, e apontar as diretrizes para as futuras
intervenções nela são essenciais para orientar o Estado e a Concessionária, em
relação às necessidades demandadas pelo projeto de DOTS e pela população de
Queimados.
Um breve parecer, com registro fotográfico e ponderações sobre a estação,
constam no Anexo I deste Relatório, recapitulando as situações previamente
apontadas no Diagnóstico - Produto 2 deste trabalho, e justificando as diretrizes
que trataremos a seguir.

Primeiramente, trataremos das diretrizes para ações no curto prazo (até 1 ano):
● adequar a estação às normas de acessibilidade, substituindo as rampas de
acesso atuais, por rampas com declividades e patamares dentro dos
parâmetros da NBR 9050;
● ampliação do mezanino existente em 4 metros, ampliando sua capacidade
de acomodar os fluxos oriundos das plataformas e dos pedestres e ciclistas
que o utilizam para fazer o atravessamento sobre a ferrovia (Figura E1);
● reforma dos acessos existentes às plataformas, com a inclusão de
elevadores e escadas rolantes, de forma a permitir o acesso às pessoas com
mobilidade reduzida;
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Figura E1. Alargamento do mezanino atual em mais 4 metros de largura. Fonte: Consórcio Conectar.

Para implementação no médio prazo (1 a 3 anos), as diretrizes são as seguintes:
● Construção de novo mezanino, à oeste do mezanino atual, efetuando seus
acessos através de lotes privados à norte e à sul da ferrovia - uma vez que
não há espaço para a acomodação de escadas e rampas de acesso nas
calçadas adjacentes;
● Construção de Estações de Transbordo do Transporte Coletivo à norte e sul
da estação, integrando fisicamente os modais ferroviário, rodoviário e
cicloviário (Figura E2), conforme apresentado nos Produtos 5.2 e 5.3;
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Figura E2. Construção do novo mezanino à oeste, interligando as parcelas norte e sul da cidade
através das Estações de Transbordo. Fonte: Consórcio Conectar.

Quanto ao longo prazo (3-10 anos), as diretrizes propostas são as que seguem:
● Construir mezanino central com atividades de comércio e serviços,
integrando os mezaninos laterais;
● Centralizar o acesso às plataformas com um único ponto de acesso no
centro, provocando a circulação de pessoas nas áreas comerciais, e
otimizando a operação;
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Figura E3. Construção do novo mezanino com áreas comerciais, de serviços, ponto de encontro e
acesso à estação centralizado. Fonte: Consórcio Conectar.

Figura E4. Perspectiva Esquemática do conjunto da Estação Ferroviária e Estações de Transbordo
Norte e Sul. No esquema, A Estação de Transbordo Sul utiliza apenas o lote vazio antigamente
ocupado por posto de combustível, insuficiente para acomodar a demanda dos ônibus, provocando
o desenvolvimento de novo estudo, que ocupa toda a quadra, conforme Figura E5. Fonte: Consórcio
Conectar.
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Figura E5. Estudo de setorização e dimensionamento das Estações de Transbordo Norte e Sul e sua
conexão com a Estação Ferroviária. Fonte: Consórcio Conectar.
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Diretrizes para o Uso e Ocupação do Solo
O DOTS propõe um modelo de cidade que concentra densidades construtivas e de
atividades próximas a estações ou eixos do transporte de média e alta capacidade.
A oferta de moradia, emprego, comércio e de serviços públicos em distâncias
caminháveis de uma estação de transporte de média e alta capacidade, resulta na
diminuição do uso de veículos motorizados - reduzindo a emissão de gases de
efeito estufa - promovendo um modo de vida mais saudável, com impactos
positivos no meio ambiente e na saúde pública. A democratização do acesso à
cidade e suas oportunidades, através da aproximação entre emprego, moradia e
serviços, reduz as desigualdades sociais fazendo com que se cumpra a função
social da cidade, como estabelece o Estatuto da Cidade. A mistura de atividades e
de residentes com diferentes rendas e perfis familiares contribui para um ambiente
urbano mais vibrante e atrativo, capaz de manter as pessoas no espaço público por
mais tempo, tornando-o mais seguro. O emprego de mecanismos de captura da
valorização imobiliária, permite que o poder público recupere os investimentos
realizados e dê continuidade às transformações urbanas de forma sustentável. Em
termos gerais, este é o modelo de cidade que se busca para Queimados.
As diretrizes para o desenvolvimento urbano em Queimados, no âmbito do Projeto
de Reestruturação Urbana da Área Central, divididas entre as diretrizes
objetivamente vinculadas ao projeto de DOTS e diretrizes complementares, que
interessam ao planejamento urbano municipal, mas que contudo extrapolam o
conjunto de ações pertinentes ao projeto de DOTS, são as seguintes:

Área de Influência - Diretrizes do Projeto de DOTS
● Conter a expansão urbana sobre territórios não parcelados;
● Proibir a construção de conjuntos habitacionais com mais do que 100
unidades autônomas;
● Elaborar Plano de Ocupação para o grande vazio entre a Estrada Olegário
Dias e o afluente do Rio Abel, no final da Avenida Maracanã, de grande
potencial para projetos de habitação social;
● Conter a ocupação das margens do Rio Abel e Camarim, reservando faixas
non aedificandi para futuras ligações viárias previstas no Plano Diretor e
contempladas no projeto de DOTS;
● Promover a recuperação ambiental do Rio Abel através da construção de um
Parque Linear a norte da linha férrea, com emprego de wetlands45 ou
Wetlands ou alagados construídos são sistemas projetados de saneamento de águas por meio de
tanques com substratos inertes e plantas aquáticas capazes de purificar a água em um ecossistema
artificial, que pode ainda requalificar paisagens e contribuir para a recuperação da fauna.
45
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alagados construídos, ressignificando as margens hoje degradadas e
irregularmente ocupadas, convertendo-as em parque visitável e purificando o
corpo hídrico de forma a viabilizar o contato do cidadão queimadense com o
Rio que atravessa seu território;
● Desincentivar a construção de muros longos e sem permeabilidade visual;
● Incentivar a produção de fachadas ativas.

Área de Influência - Diretrizes para Desenvolvimento Urbano Municipal
● Promover a qualificação urbana dos parcelamentos existentes, em especial
aqueles com carência de infraestrutura;
● Promover o adensamento de corredores estruturantes ao longo do Rio Abel,
com edificações de uso misto;
● Promover o reflorestamento de encostas de morros;
● Implementar programas de arborização urbana priorizando os eixos viários
estruturantes;
● Implementar programas de recuperação das margens dos cursos hídricos;
● Desincentivar a construção de muros longos e sem permeabilidade física
e/ou visual;
● Incentivar a produção de fachadas ativas.

Aproximando-nos do centro, e assim da área da Estação Ferroviária, temos mais
objetivamente as parcelas do território mais afetadas pelo projeto de DOTS, onde
os impactos do projeto serão mais rapidamente e visivelmente percebidos. O locus
da Estação, local de concentração das atividades e serviços, conforme visto no
capítulo Estratégia para a Área da Estação, sofrerá as transformações mais
significativas, impulsionadas pelas intervenções nos espaços públicos que deverão
catalisar investimentos privados ao longo do tempo. Reduzindo progressivamente a
escala do olhar, passamos para diretrizes no Entorno Próximo da Estação.

Entorno Próximo
● Promover o adensamento construtivo e intensificação das atividades
econômicas nos corredores viários principais - onde circulam as linhas do
transporte coletivo municipal - que dão acesso à região central:
○ Ao sul da ferrovia
■ R. Ver. Marinho Hemetério de Oliveira;
■ R. Ver. José Virgílio do Prado;
■ R. Olímpia Silva;
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■ Av. dos Inconfidentes (Av. Irmãos Guinle);
■ R; Nilópolis;
■ Estrada de Caramujos;
■ Estrada do Lazareto.
○ Ao norte da ferrovia
■ R. Eloy Teixeira;
■ Av. Prof. Avelino Xanxão;
■ Av. Dr. Pedro Jorge;
■ Estrada Pastor Antônio Martins;
■ Estrada Carlos Sampaio;
■ R. Hidelfonso Borges Pereira / R. Camarim.
Estimular o adensamento construtivo reduzindo os custos da construção,
flexibilizando índices e parâmetros urbanísticos;
Combater a ociosidade do solo urbano através da aplicação de instrumentos
urbanísticos como o Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória, e o
IPTU Progressivo no Tempo, previstos pelo Estatuto das Cidades;
Delimitar Áreas de Redução da Vulnerabilidade correspondentes aos Morros
do Cruzeiro, Morro da Caixa D´Água e Morro São Simão, para realização de
programas de regularização fundiária e edilícia, desenvolvimento de
programas de segurança pública e sociais, e incentivo à ocupação dos
vazios através da qualificação urbana de seus acesso, ruas e espaços
públicos;
Delimitar Área do Corredor do Rio Abel para promoção de ocupação
diferenciada, caracterizada pela proximidades com o curso hídrico - que
deverá ser objeto de projeto de recuperação ambiental e qualificação urbana
- manejo sustentável de águas pluviais, maiores taxas de permeabilidade,
diversificação e intensificação dos usos e adensamento construtivo;
Promover a recuperação ambiental do Rio Abel através da construção de um
Parque Linear a norte da linha férrea, com emprego de wetlands46 ou
alagados construídos, ressignificando as margens hoje degradadas e
irregularmente ocupadas, convertendo-as em parque visitável e purificando o
corpo hídrico de forma a viabilizar o contato do cidadão queimadense com o
Rio que atravessa seu território;
Regulamentar a construção de estacionamentos de automóveis nos espaços
entre os corredores do transporte coletivo com parâmetros urbanísticos
específicos;
Desincentivar a construção de muros longos e sem permeabilidade física
e/ou visual;

Wetlands ou alagados construídos são sistemas projetados de saneamento de águas por meio de
tanques com substratos inertes e plantas aquáticas capazes de purificar a água em um ecossistema
artificial, que pode ainda requalificar paisagens e contribuir para a recuperação da fauna.
46
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● Incentivar a produção de fachadas ativas.

Os índices e parâmetros urbanísticos propostos para o Entorno Próximo e Entorno
Imediato serão objeto do detalhamento final da emissão das Diretrizes para o
Entorno Imediato.
Prosseguindo com redução da escala, chegamos ao Entorno Imediato da Estação,
onde as densidades e intensidades de usos serão mais elevadas, e as interações
entre ações do poder público e entes privados deverão encontrar sinergias
benéficas ao desenvolvimento urbano sustentável. Neste sentido, espera-se
promover um ciclo virtuoso que se retroalimenta resultando em espaços públicos
qualificados pelas intervenções urbanas do poder público, e pela renovação e
requalificação das propriedades privadas, dentro de modelos de ocupação que
trataremos a seguir, que priorizam o destino do espaço urbano aos modais ativos e
à interação social, reduzindo os espaços ocupados pelo automóvel particular.

Entorno Imediato
● Promover o adensamento construtivo e intensificação das atividades
econômicas em toda a área do Entorno Imediato, com exceção dos trechos
destinados à redução da vulnerabilidade, que serão objeto de tratamento
específico;
● Demarcar lotes estratégicos para o projeto, com foco na construção das
Estações de Transbordo do Transporte Coletivo - propostas no Partido
Urbanístico - possivelmente a se realizar através de parcerias público
privadas. O objetivo é o da integração física entre o modal ferroviário e o
rodoviário, contudo poderá ser objeto de projetos de uso misto e habitação
social/popular, empregando índices urbanísticos mais elevados permitidos
pelo atual zoneamento para a construção de edificações de uso misto de
maior densidade e maior oferta de unidades habitacionais:
○ na parcela ao norte da ferrovia, lotes no entorno da Praça Dr. Rubens
de Lima - objeto de Projeto de Requalificação Urbana - incluindo
terrenos da União em concessão à Supervia entre a Estação e o
viaduto existente;
○ na parcela ao sul da ferrovia, lotes contidos na quadra limitada pela
Av. Irmãos Guinle ao norte, Rua Laerte Acácio da Silva ao sul,
Travessa Marques e Rua Ver. Carlos Pereira Neto à leste e oeste
respectivamente.
● Estabelecer uma rede de espaços livres47 públicos qualificados - a partir do
47

Espaços livres são espaços não edificados, privados ou públicos, que incluem as vias públicas,
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Entorno Imediato e de alcance municipal - incorporando ruas, avenidas,
praças, parques, espaços residuais do sistema viário e margens de cursos
hídricos, conectados a espaços livres privados e espaços privados de uso
público48, ampliando áreas verdes, áreas de convívio e circulação no tecido
urbano - incluindo a circulação intra lotes - aumentando a resiliência urbana
e o conforto térmico no espaço urbano através do emprego de infraestrutura
verde;
Equilibrar a oferta de espaços livres no tecido urbano, destinando usos
estratégicos para locais específicos, buscando diversidade de usos de forma
a criar atrativos distribuídos pela rede, garantindo a intensificação da
utilização dos espaços e consequentemente, um maior número de pedestres
nas ruas que impulsiona as atividades econômicas e a melhora na segurança
pública;
Estimular o adensamento construtivo reduzindo os custos da construção,
flexibilizando índices e parâmetros urbanísticos;
Combater a ociosidade do solo urbano através da aplicação de instrumentos
urbanísticos como o Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória, e o
IPTU Progressivo no Tempo, previstos pelo Estatuto das Cidades;
Desestimular o uso de automóvel particular reduzindo exigências quanto à
construção de vagas de estacionamento nas edificações;
Estimular o uso da bicicleta como modal de transporte urbano, exigindo a
provisão de paraciclos e vestiários nas edificações;
Estimular práticas sustentáveis na construção civil, especialmente vinculadas
à drenagem sustentável e reuso de água potável através de incentivos na
legislação urbanística;
Garantir a ampliação das áreas verdes nos espaços privados e públicos
através de mecanismos de controle urbanístico;
Desenvolver mecanismos de captura da valorização imobiliária para custear
os investimentos públicos em infraestrutura e requalificação urbana;
Implementar programa de regularização fundiária e edilícia com vistas a
aumentar a arrecadação municipal e contribuir para o acesso da população a
financiamentos imobiliários;
Restringir a construção de novos estacionamentos de automóveis públicos e
privados;
Desincentivar a construção de muros longos e sem permeabilidade física
e/ou visual.
Incentivar a produção de fachadas ativas.

canteiros, jardins, praças, parques e áreas verdes, afastamentos/recuos das edificações em lotes
privados, cursos hídricos e terrenos baldios.
48
Espaços privados de uso público correspondem a jardins de edificações privadas que tenham
acesso público, galerias internas às edificações de acesso público, pátios internos de quadras e
edificações privadas com acesso ao público.
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Figura 18. Proposta de Zoneamento para o Projeto de DOTS. Fonte: Consórcio Conectar.

A proposta de Zoneamento, apresentada acima, ilustra uma visão do Consórcio em
relação às possibilidades de uso e ocupação do solo na área de estudo, levando
em conta principalmente, os fluxos de passageiros do transporte coletivo e ciclistas
em direção à Estação Ferroviária e à partir desta para suas moradias, adotando os
eixos utilizados pelo transporte coletivo sobre pneus, como diretrizes para a
priorização do adensamento.
As demarcações relativas às Áreas de Redução da Vulnerabilidade, além das
características sócio-econômicas que distinguem e motivam sua delimitação,
consideram a topografia - de morro - que destaca estas áreas das demais dentro
da área central de Queimados, e provoca a necessidade de se buscar soluções
70

diferenciadas para estes territórios, muito bem localizados em relação à estação
ferroviária, porém relativamente segregados, seja pela mobilidade, pelos problemas
relativos à segurança pública ou perfil sócio-econômico.
A busca pelo estabelecimento de uma rede de espaços livres públicos qualificados
dentro da área central, se traduz na demarcação dos Espaços Públicos
Estratégicos, que correspondem aos espaços públicos disponíveis para a
qualificação através de investimentos públicos, fundamentais para o equilíbrio entre
as áreas edificadas e as área livres, destinadas assim ao ócio, lazer, encontro e à
perpetuação dos processos naturais dentro da área central.
O refinamento destas propostas, seja em relação ao seu conteúdo, seja quanto à
delimitação de suas poligonais, é objeto de trabalho no Produto 7 deste trabalho,
onde serão avaliadas as propostas do Consórcio frente às normativas
jurídico-urbanísticas vigentes, e poderão sofrer adequações conforme a evolução
deste projeto de DOTS.

Diretrizes da Produção da Moradia
A ocupação de Queimados hoje, sugere um certo adensamento central, de origem
no entorno da Estação Ferroviária com parcelamentos periféricos e consecutivos,
sobre os territórios planos característicos da Baixada. A concentração dos
empreendimentos de habitação social a sul-sudoeste predominantemente, e a
oeste, indicam a opção dada aos terrenos de menor custo nos vazios urbanos dos
parcelamentos realizados, nas periferias próximas a Rodovia Presidente Dutra e dos
limites de Japeri. As baixas densidades predominam no território, com poucas
edificações em altura e os estudos realizados durante o Diagnóstico apontam para
uma preferência e demanda da população pela construção de residências
unifamiliares. Os parcelamentos implantados e em especial os mais distantes do
centro, caracterizam-se majoritariamente pela carência de infraestrutura urbana
básica - como pavimentação, drenagem e esgoto - num cenário de extenso
espraiamento (guardadas as devidas proporções) de baixa qualidade e valor. As
precariedades se acumulam enquanto a fiscalização da prefeitura municipal não
consegue acompanhar o ritmo da expansão urbana, seja no avanço sobre o
território, seja na edificação sobre parcelamentos executados, multiplicando as
irregularidades edilícias e consequentemente a qualidade do espaço urbano e de
vida da população.
A estruturação viária proposta neste capítulo - e em grande parte prevista no Plano
Diretor - vem a contribuir para um melhor ordenamento das ocupações existentes,
organizando os fluxos e densidades de forma a produzir os subcentros e corredores
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de uso misto que venham a reduzir as necessidades de deslocamentos e oferecer
maior intensidade de serviços e empregos nas áreas consolidadas. Contudo, a
vasta oferta de vazios e terrenos baratos nas periferias deve ser considerada como
forte concorrente às políticas de adensamento pretendidas pelo projeto de DOTS, e
medidas para a contenção da expansão urbana parecem tão prioritárias se não
mais do que os incentivos ao adensamento da região central e corredores viários,
considerando a especulação imobiliária notada no entorno da Estação.
Com estes fatos postos, e compreendendo seu impacto sobre as estratégias
formuladas para o projeto, as diretrizes para a produção de moradia serão
naturalmente diversas pelo território, e as organizamos conforme as áreas de
abrangência do projeto:

Área de Influência
● Conter a expansão urbana sobre territórios não parcelados, impedindo novos
parcelamentos até que se concluam as infraestruturas urbanas básicas nos
loteamentos implantados, e sua ocupação ultrapasse um limite definido, ao
menos 70% dos lotes já parcelados;
● Incentivar a produção de moradias em edificações de uso misto, de
densidade mais elevada, ao longo dos eixos do transporte coletivo rodoviário
municipal e intermunicipal, reduzindo o custo através da elevação do
Coeficiente de Aproveitamento Básico, e redução das exigências de
construção de vagas de estacionamento de veículos;
● Garantir a conservação de vazios estratégicos, como a grande gleba entre a
Estrada Olegário Dias e o afluente do Rio Abel, no final da Avenida
Maracanã, de grande potencial para implementação de um parque público
municipal, a possibilidade de integração com projetos de habitação social.
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Figura 19. Identificação dos terrenos estratégicos para o projeto, com o objetivo de garantir espaços
para habitação de interesse social (8,9 e 10), produção de espaços públicos de qualidade (3 e 4),
conectividade (5, 6 e 7) e serviços de mobilidade (1 e 2). Fonte: Consórcio Conectar.

Entorno Próximo
● Promover programas de regularização fundiária e edilícia como forma de
garantir aumento de arrecadação e acesso da população a financiamentos
imobiliários - criando condições propícias ao adensamento;
● Incentivar a produção de moradias com edificações de uso misto, de
densidade mais elevada, ao longo dos eixos do transporte coletivo rodoviário
municipal e intermunicipal, reduzindo o custo através da elevação do
Coeficiente de Aproveitamento Básico e redução das exigências de
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construção de vagas de estacionamento de veículos;
● Utilizar o Direito de Preempção ou demarcar Zonas de Especial Interesse
Social em lotes vagos no território para a produção de Habitação de
Interesse Social;
● Promover a ocupação dos espaços vazios nos loteamentos existentes - em
especial nas áreas demarcadas como Área de Redução da Vulnerabilidade através de projetos de requalificação urbana, melhorando condições de
acesso e segurança dos moradores, criando equipamentos de lazer e
serviços nos bairros;
● Incentivar tipologias construtivas que acomodem perfis familiares
diferenciados e rendas variadas numa mesma edificação, de uso misto.

Entorno Imediato
● Promover programas de regularização fundiária e edilícia como forma de
garantir aumento de arrecadação e acesso da população a financiamentos
imobiliários - criando condições propícias ao adensamento;
● Incentivar a produção de moradias com edificações de uso misto de
densidade elevada, reduzindo o custo através da elevação do Coeficiente de
Aproveitamento Básico, e redução das exigências de construção de vagas
de estacionamento de veículos;
● Demarcar Zonas de Especial Interesse Social em lotes vagos no território
para a produção de Habitação de Interesse Social;
● Promover a ocupação dos espaços vazios nos loteamentos existentes - em
especial nas áreas demarcadas como Área de Redução da Vulnerabilidade através de projetos de requalificação urbana, melhorando condições de
acesso e segurança dos moradores, criando equipamentos de lazer e
serviços nos bairros;
● Incentivar tipologias construtivas que acomodem perfis familiares
diferenciados e rendas variadas numa mesma edificação, de uso misto;
● Promover a construção de empreendimentos de uso misto e média-alta
densidade, que promovam fruição pública em seus térreos e conexão entre
logradouros, com parâmetros e incentivos específicos, realizando parcerias
público privadas, integrando funções modais, sociais, habitacionais e
econômicas, produzindo paradigmas para o novo modelo de cidade
proposto;
● Assimilar e planejar a renovação dos terrenos lindeiros ao Rio Abel, através
de projeto de Recuperação Ambiental das Margens e implantação de vias
marginais, criando vetor de adensamento ao longo das vias, de significativo
potencial de valorização devido aos atributos paisagísticos, em zona
específica, com índices e parâmetros específicos, para implantação de
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médio-longo prazo.
As diretrizes, de forma geral, com muitas similaridades e mesmo repetições entre as
áreas de abrangência, provocam a necessidade de um detalhamento das propostas
apresentadas que venha a orientar a redação dos dispositivos legais da legislação
urbanística de Queimados. A seguir trataremos de alguns conceitos básicos,
comuns às tipologias desejadas, de alcance no território municipal ou destinada a
áreas específicas.

Tipologias Paradigmáticas do Projeto de DOTS
Uma série de conceitos foram discutidos ao longo deste trabalho que permeiam
tanto as diferentes áreas de intervenção como diferentes edificações e tipologias. A
relação do espaço público e privado se faz essencial para que se atinjam os
objetivos do projeto e, trabalhar regramentos que condicionem a produção de um
espaço público mais vibrante e ativo deverá proporcionar a continuidade do
desenvolvimento imobiliário dentro do conceito e princípios do DOTS. A seguir
veremos estudos das tipologias iniciais desejáveis, que atendem aos objetivos do
projeto, de forma localizada para o caso de Queimados, considerando os aspectos,
físicos, ambientais, econômicos e sociais.

Tipologia 1 - Edifício de Uso Misto Padrão, de pequeno porte
As primeiras considerações sobre a tipologia proposta advém das limitações
econômicas compreendidas através do Diagnóstico, que observou rendas,
dinâmica econômica, tipologias predominantes, além de vários outros aspectos,
incluindo o conjunto da legislação urbanística. O DOTS traz consigo as premissas
de aproximação entre emprego e moradia, de produção de cidades caminháveis e
vibrantes, do estímulo ao uso de modais ativos, adensamento e compacidade e
desestímulo ao uso do automóvel, de forma geral e internacional. As ferramentas de
captura de valor, através de Outorga Onerosa do Direito de Construir, por exemplo,
amplamente utilizadas internacionalmente e nos grandes centros, por sua vez, em
Queimados não indica ser uma possibilidade real de captura de valor, dada a
majoritária condição de irregularidade dos imóveis e mesmo das atividades
econômicas da população. Dessa forma, a proposta do Consórcio, já discutida ao
longo do Estudo Preliminar / Partido Urbanístico e detalhada neste item, procura
autorizar uma construção de densidade relativamente alta para os padrões locais,
sem que haja a necessidade de cobrança de outorga, como forma de efetivamente
estimular a construção nos terrenos mais valiosos do centro e dos corredores de
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transporte coletivo.
Tomando como limite a legislação em vigor no Estado do Rio de Janeiro, através
das Resoluções do Corpo de Bombeiros, que permite a construção de edificações
de até 5 pavimentos (térreo + 4 pavimentos) sem a necessidade de construção de
elevadores ou de escadas enclausuradas, e de equipamentos mais custosos de
combate a incêndio, propomos uma tipologia que se enquadre nestes limites, com
olhar na viabilidade econômica da proposta.
Como discutido no Diagnóstico e Partido Urbanístico, edificações com até 5
pavimentos guardam uma relação com o logradouro de proximidade - permitindo a
comunicação entre áreas internas e externas de forma eficaz, o que vem a
promover a segurança do espaço público, pela simples presença dos usuários
dentro das edificações, próximos o suficiente da rua para exercer uma certa vigília,
como Jane Jacobs nos anos 1960 veio a chamar de “olhos na rua”.

Figura 20. Esquema de tipologia de uso misto para lotes de tamanho pequeno-médio,
predominantes do tecido urbano de Queimados. Fonte: Consórcio Conectar.

Esta tipologia é adequada para que, ao ser reproduzida junto ao alinhamento da via
e sem afastamentos laterais, produza fachadas curtas, contínuas e diversas,
formatando um conjunto urbanístico capaz de formar “paredes” em ambos lados
das ruas, configurando um ambiente externo, urbano, de proporção agradável e
adequada à escala humana. As edificações podem, assim dispostas - e em
conformidade com as larguras existentes das vias -, reduzir o calor excessivo
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característico da Baixada através do sombreamento que projetam nas calçadas e
ruas, sem causar sensação de claustrofobia, como tantas cidades veneradas por
sua urbanidade, como Barcelona e Paris.
A legislação pode criar parâmetros e incentivos urbanísticos que visem a impor ou
estimular a adoção de soluções projetuais na direção das características
vislumbradas, mediante parâmetros urbanísticos e requisitos mínimos, a serem
observados quando da implantação ou da alteração / reforma de edificações. Os
incentivos visam flexibilizar alguns desses parâmetros nos casos em que sejam
incorporados ao projeto elementos físicos e funcionais que potencializem os
impactos positivos em termos ambiental, econômico e social, sob a ótica do
interesse coletivo. Assim, os incentivos podem ser adotados como mecanismo
adicional, não obrigatório, para intensificar o estímulo à qualificação da paisagem
urbana e do deslocamento pelos modos ativos. Desse modo, seria prevista a
concessão de potencial construtivo adicional quando forem adotadas soluções
projetuais específicas que ampliem os efeitos positivos de uma nova edificação
para o quadro urbano-ambiental e as condições de vizinhança.
Vislumbra-se então estabelecer um Coeficiente de Aproveitamento Básico mais
baixo (de aproximadamente 2 ou 3), para que, com os incentivos adicionais, se
possa chegar a um Coeficiente de Aproveitamento Máximo de 4, resultando na
morfologia desejada.
Para incentivo ao uso misto, se propõe que se estabeleçam percentuais mínimos
para a presença de habitações - mínimo de 30% - onde, se realizado este
percentual, o empreendedor poderá “ganhar” incentivo de CA 0,5, por exemplo.
O incentivo à implantação das fachadas ativas, por sua vez, constitui mais uma das
ferramentas do planejamento urbano voltadas a potencializar a diversificação de
usos e atividades, a melhoria da segurança e do aproveitamento do espaço urbano,
e a maior qualidade urbano-ambiental. Constitui uma forma de regular a relação
física entre o espaço público e o privado, buscando assim orientar a produção
edilícia no sentido de favorecer uma ambiência urbana compatível ao conceito do
DOTS, orientando o desenvolvimento de novos espaços de fruição pública e
contribuindo para uma cidade mais dinâmica e atraente. Por meio desse recurso,
busca-se reduzir a sensação de insegurança e a monotonia que longas fachadas
cegas trazem para o ambiente urbano, qualificando assim a experiência de fruição
de pedestres e ciclistas.
Para esse tipo de incentivo, pode-se considerar que áreas comerciais localizadas
no térreo com fachadas ativas poderão não ser computadas para efeito de cálculo
de coeficiente de aproveitamento, de modo a beneficiar o empreendedor com área
adicional para construção nos pavimentos superiores, para habitação ou serviços.
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Em adição, cabe também regular o afastamento frontal, o qual pode ser concebido
como um prolongamento do passeio, incluindo percentuais mínimos de
permeabilidade do solo, dentre outros requisitos básicos de acessibilidade e
conforto que incidam no estímulo ao deslocamento a pé e por bicicleta. Assim, o
alargamento de calçadas, além de buscar melhorar a acessibilidade nas áreas
consolidadas, seria mais um incentivo ao empreendedor que, ao ceder espaço de
seu lote para ampliação do passeio poderá receber uma metragem quadrada
adicional como contrapartida (até um limite estabelecido de 200m², por exemplo),
conforme a necessidade de ampliação da via em questão, ou da política de
adensamento de cada local/setor.
Em associação a este parâmetro, pode-se também estabelecer regras para o
tratamento do fechamento frontal das edificações no nível térreo, quando não se
tratar de construções alinhadas à frente do lote, de modo a evitar longas fachadas
cegas. Uma condicionante adotada em alguns planos diretores nesse sentido (à
exemplo do novo PD de Belo Horizonte, Lei Municipal nº 11.181/2019) é o
estabelecimento de alturas máximas no alinhamento frontal de elementos de
vedação sem permeabilidade visual, devendo o fechamento restante ser
implementado com materiais que garantam alguma permeabilidade visual - como
grade, vidro, tela ou vegetação - trazendo, por conseguinte, uma relação menos
cindida entre o espaço público e o privado. Desse modo, busca-se que seja
garantido algum tipo de relação visual no nível do pedestre, beneficiando assim,
não só o conforto no deslocamento a pé e por bicicleta, como também a sensação
de segurança, dada a vigilância natural proporcionada
Fundamental para o sucesso de projetos de DOTS, a gestão do automóvel
particular - um dos pontos de maior polêmica do projeto e foco das discussões
mais acaloradas - deve ser endereçada e trabalhada com foco na viabilidade da
implementação da proposta, que deverá seguir um processo legal, incluindo
aprovação no legislativo municipal. Reduzir a exigência de construção de vagas de
estacionamento é essencial, podendo-se discutir a total exclusão, ou limite máximo
de 1 vaga por unidade habitacional ou comercial, a depender do tipo de uso. Uma
referência nesse sentido é o novo Código de Edificações da cidade do Rio de
Janeiro (Lei Municipal nº 198/2019), o qual reduz a exigência de número de vagas
para as edificações situadas em um raio de até 800 metros de distância de estação
metroviária, ferroviária, de BRT ou VLT. Nestes casos, a proporção estabelecida
pela lei é de uma vaga para cada quatro unidades habitacionais ou comerciais,
parâmetro que pode vir a ser utilizado na área do projeto em Queimados, uma vez
que flexibiliza a exigência de vagas sem chegar a proibi-la integralmente.
Cabe ainda estabelecer regramentos adicionais para desincentivar, mesmo em
estacionamentos, longos muros e fachadas cegas no contato com logradouros,
através do incentivo à implementação de fachadas ativas e permeáveis o que na
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prática, significará o uso comercial e de serviços, nas faces do lote em contato com
as calçadas, reservando seu interior ou “miolo” para a guarda de automóveis. A
provisão de locais de guarda de bicicletas e vestiários para os usuários também
deverá se tornar obrigatoriedade, e dimensionados conforme o porte da edificação.
Outro parâmetro desejado poderá ser criado ao promover o reuso de águas
pluviais, reduzindo assim o impacto sobre as redes de drenagem - sensivelmente
vulneráveis na Baixada Fluminense devido à baixa declividade do território - através
de obrigatoriedade para construções novas, gerando economias para os usuários
da edificação e benefícios ambientais coletivos.

Tipologia 2 - Edifício de Uso Misto de grande porte
Com atributos comuns à tipologia 1 apresentada, a diferença da tipologia 2 em
relação à primeira, seria principalmente o destino específico para a realização de
parcerias público privadas com vistas a implantar as Estações de Transbordo do
Transporte Coletivo Norte e Sul, apresentadas no Partido Urbanístico, onde
empreendimentos de maior porte acomodarão funções modais, de comércio e
serviços, sociais e residenciais.

Figura 21. Esquema de tipologia de uso misto para lotes de tamanho médio - grande. Fonte:
Consórcio Conectar.

Esta Tipologia 2, foi concebida para o uso em lotes médios e grandes - áreas
maiores do que 1.000m² (mil metros quadrados) - e/ou que permitam a fruição entre
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dois ou mais logradouros. Compostas por embasamento e torre, estas edificações
são parametrizadas pela forma, produzindo térreos de acesso livre através de
galerias, vielas e praças, interligando logradouros, com incentivos à fruição pública.

Figura 22. Representação esquemática do conceito de fruição pública a ser utilizado em edificações
de maior porte, e em lotes que dêem acesso a mais de um logradouro. Fonte: Consórcio Conectar.

Ocupando posições estratégicas, as propriedades serão as que sofrerão maior
valorização imobiliária, e com isso, poderão oferecer condições de captura de valor
através de outorga onerosa, revertida para a construção de habitação social e
infraestrutura de transportes, no caso, os terminais de ônibus.

Figura 23. Representação esquemática da cobrança de Outorga Onerosa do Direito de Construir
nas edificações de Tipologia 2. Fonte: Consórcio Conectar.
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Recepcionada atualmente pela legislação vigente, esta tipologia tem como objetivo
maior, ampliar a conectividade entre logradouros e produzir espaços privados de
uso público - vielas, ruas de pedestres, galerias cobertas e mesmo pequenas
praças e largos, dentro de propriedades privadas, ativando os espaços e
produzindo vitalidade urbana. Destina-se como mencionado, à execução de
projetos fundamentais deste projeto de DOTS em Queimados, as Estações de
Transbordo do Transporte Coletivo Norte e Sul, que além de demandarem ampla
permeabilidade para o pedestre, podem requerer índices urbanísticos mais
elevados, permitindo maior adensamento, com vistas à viabilização dos
investimentos necessários à integração modal. Dada a enorme variedade de
tamanhos e formas de lotes na área central de Queimados, esta tipologia viria a
oferecer soluções que atendem aos objetivos do projeto, e se adequam aos
diferentes casos identificados na área de estudo.

4 - Revisão do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira
De forma a aprofundar o estudo de viabilidade econômico-financeira entregue no
produto 5.3, será apresentado aqui um aprimoramento da análise das receitas
futuras do projeto DOTS. Ademais, será desenvolvido um cronograma das
intervenções propostas. Este estudo está dividido em três partes, com a primeira
apresentando os cenários socioeconômicos atrelados ao projeto, a segunda
voltada para as projeções econômicas e fiscais e a terceira, e última, apresentando
o cronograma de implementação.

4.1 Construção de cenários
Esta seção atualiza e aprofunda a análise realizada no Produto 5.3 - Estudo
Preliminar e de Viabilidade Econômico-Financeira, e busca apresentar os cenários
econômicos que podem ocorrer no município a partir da implantação das propostas
previstas no âmbito do Desenvolvimento Orientado pelo Transporte Sustentável
(DOTS), tanto do ponto de vista socioeconômico como fiscal.
A construção dos cenários para a implantação do projeto DOTS de Queimados é de
grande importância para sistematizar os desafios e possíveis gargalos a serem
enfrentados. Cabe destacar que o objetivo da implantação deste projeto é a
ampliação da centralidade do entorno da estação, tanto no âmbito municipal
quanto na região, o aumento da utilização do ramal ferroviário e a melhora da
qualidade de vida da população queimadense.
Conforme exposto acima, espera-se que com a implantação do projeto de DOTS
no município haverá aumento das atividades econômicas na área central do
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município, com a criação/formalização de novos estabelecimentos, empregos,
renda e da base para arrecadação fiscal pela Prefeitura. Projeta-se também que
ocorrerá 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.
Com isso, o conjunto integrado do planejamento e implantação do DOTS tornará a
área central de Queimados em uma região, na Baixada Fluminense, com particular
qualidade de vida, o que representará 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 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 os municípios fronteiriços.
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. Vale ressaltar
que o centro de Queimados já exerce uma influência considerável sobre estes
territórios, pela oferta variada de comércio e serviços já instalada na área do DOTS,
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com destaque para a existência de um campus da Universidade Estácio no Centro
Comercial de Queimados
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 diretamente elas 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
49
Estado para a 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. Esta potencialidade ocorre pela
considerável ocupação já existente, o que impede a instalação de atividades
produtivas que demandem grandes áreas ou tenham impacto sobre os imóveis
vizinhos, 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
Em reunião realizada no início de 2020 com a MRS, responsável pelo empreendimento, eles
afirmaram que estavam analisando a viabilidade de construírem a alça de forma privada, porém
ainda estavam analisando se haveria viabilidade para tal. Ademais, o Arco Metropolitano, 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, o que
tem deixado a via subutilizada.
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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.
Em síntese, o conceito de centralidade se baseia na relação entre a concentração
espacial de atividades nos centros e sub-centros metropolitanos, bem como na
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 de 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
50
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
Em 2010, pelo Censo Demográfico do IBGE, quase metade (47%) das pessoas ocupadas de
Queimados se deslocavam diariamente para outros municípios, a trabalho.
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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 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 melhor
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 será apresentada
no Produto 10 - Modelagem Jurídica e Econômica, e por maior fiscalização das
novas construções. Ressalta-se que há muitos imóveis sendo construídos de forma
irregular, sem seguir o que determina a legislação e sem a disponibilização de
serviços essenciais básicos, o que acaba barateando o custo da construção para o
setor privado, mas transfere para o poder público o provimento de infraestrutura no
longo prazo. 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 a construção
de imóveis com cerca de 5 pavimentos, o que permitirá um adensamento na área
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de mais de 130% da metragem atualmente existente na região.
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 2, 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
527
35,85

Área DOTS

População
149.265
Domicílios ocupados
42.209
Empregos Formais
15.410
Estabelecimentos Formais
1.470
PIB
3.703.990.000
Área Edificável
661.231
Área Construída
841.555
Imóveis registrados
90.936
14.286
15,71
IPTU registrado
14.943.177,91 3.135.120,54
20,98
IPTU
5.538.041,70 1.161.881,15
20,98
ITBI
3.007.958,20
631.069,63
20,98
ISS
16.746.764,30 4.186.691,08
25,00
Tabela 2. Informações demográficas, económicas, urbanas e fiscais no conjunto do município de
Queimados e na área do DOTS.
Fonte: IBGE, RAIS/Ministério da Economia, Relatórios da LRF, Prefeitura de Queimados e
51
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 utilizado 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 não foram consideradas as áreas ocupadas por ruas, praças, equipamentos
comunitários e de lazer.
Na área construída foi estimado que a área de fato edificada dos imóveis de 2 andares
correspondem a 80% do total da área dos terrenos multiplicado pelo número de andares. Já para os
imóveis de 3 ou mais andares esse percentual correspondeu a 70% da área do terreno multiplicado
pelo número de andares.
Os imóveis registrados e o IPTU registrado foi obtido a partir do cadastro imobiliário da Secretaria
Municipal de Fazenda de Queimados.
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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.
Para as informações de arrecadação de IPTU e ITBI para a área do DOTS
utilizou-se o cadastro imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda de
Queimados. Já para os dados de ISS, foi realizada uma estimativa pela equipe do
Consórcio Conectar, uma vez que a base de dados da Prefeitura de Queimados é
inadequadas para extração de informações georreferenciadas.
Cabe apontar que o cadastro imobiliário utilizado é bastante impreciso, uma vez
que 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. Já está sendo implementado, por uma empresa contratada pela
Secretaria Municipal de Fazenda, um cadastro multifinalitário, que trará uma série
de informações atualizadas sobre os imóveis do município, além das condições das
vias, com a expectativa de levantamento de ao menos 100 mil unidades.
A conclusão do cadastro multifinalitário permitirá uma maior qualidade nas
informações existentes na Prefeitura, além de uma cobrança mais equitativa dos
impostos sobre a propriedade em Queimados. Adicionalmente, esse novo cadastro
permitirá uma atualização da planta de valores no município, que levará em
consideração critérios mais detalhados, possibilitando uma cobrança mais justa de
IPTU, de acordo com o valor real de cada imóvel.
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
pagamento de cada contribuinte, porém a proposta de atualização da planta
valores municipais não representa um crescimento desmedido da cobrança
IPTU em Queimados, uma vez que a arrecadação per capita deste tributo
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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 apenas 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
tributária em comparação com grande parte dos municípios da Baixada
Fluminense. Inclusive, esta atualização injetaria, segundo estimativas dos técnicos
da Secretaria Municipal de Fazenda, cerca de R$ 4 milhões adicionais anualmente
nas contas da Prefeitura de Queimados, recursos esses essenciais para a
realização dos investimentos previstos no projeto DOTS.
Como destacado anteriormente, no Produto 2 - Diagnóstico e Produto 5 - Estudo
Preliminar e de Viabilidade Econômico-Financeira, 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 definitiva52. 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. A Prefeitura de Queimados pode
utilizar alguns dos instrumentos propostos no Produto 7 - Análise e Adequação da
Legislação Urbanística para promover um programa de regularização fundiária.
Com isto, espera-se criar um incentivo para a regularização das inscrições dos
imóveis, possibilitando também maior acesso ao crédito para os moradores e
O cadastro imobiliário da Secretaria Municipal de fazenda indica que na área do DOTS o
percentual de imóveis identificados como posseiro é de 15% do total de imóveis registrados,
enquanto que no conjunto do município esse percentual é de 11%. Como falado anteriormente, o
cadastro existente atualmente possui diversas imprecisões, o que não permite analisar mais
profundamente esta questão.
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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 regularizados é, em geral, 70% mais elevado
53
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, 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.
A questão dos incentivos fiscais deve ser definida sempre com muita parcimônia.
Caso contrário, podem ocorrer casos em que se está apenas transferindo lucros
para o setor privado que não necessariamente serão reinvestido produtivamente,
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como mostra exemplo 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
Sobre o assunto, podem ser citados diversos autores, dentre eles Alan Gilbert, Samuel Jaramillo,
Pedro Abramo, Edésio Fernandes e Hernando Sáenz Acosta, que trabalham a questão de
desenvolvimento socioeconômico associado à regularização fundiária. Essa questão pode ter sua
importância ampliada, em um momento em que a taxa de juros no Brasil está em um patamar
historicamente baixo.
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/governo-deu-r-173-bi-em-subsidios-a-programas
-sem-efeitos-diz-estudo.shtml
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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 municipal55.
A partir destas informações, foi sistematizado na tabela 3, abaixo, três diferentes
cenários que consideram as principais variáveis que interferem nas projeções de
receitas e, de acordo com a conjuntura brasileira, fluminense e queimadense,
podem ter relevância no grau de sucesso do projeto DOTS Queimados.
Variáveis

Básico

Conservador

Otimista

Economia*

Crescimento
moderado

Crescimento baixo

Crescimento elevado

Setor imobiliário

Moderado interesse
imobiliário, com
ocupação dos terrenos
vazios / subutilizados
e atualização da
legislação proposta

Pequeno interesse
imobiliário e
manutenção da
estrutura urbana e
atualização parcial da
legislação proposta

Elevado Interesse
imobiliário, com
ocupação dos terrenos
vazios / subutilizados,
verticalização dos
imóveis existentes e
atualização da
legislação proposta

Fiscal

Novo cadastro
imobiliário, atualização
parcial da planta de
valores e redução
parcial das isenções
de ISS

Novo cadastro
imobiliário, não
atualização da planta
de valores e
manutenção das
isenções de ISS

Novo cadastro
imobiliário, atualização
da planta de valores e
redução das isenções
de ISS

Tabela 3. Diferentes cenários esperados para o projeto DOTS.
Fonte: Elaboração própria
* A economia considera as variáveis PIB, empregos e estabelecimentos e são referenciados ao
desempenho de Queimados nos últimos anos.

É importante atualizar a informação sobre a segurança pública, que havia sido
destacada no Produto 5.3 como sendo uma variável necessária para o sucesso do
projeto DOTS em Queimados. Conforme apontado, o município vem apresentando
altas taxas de homicídios nos últimos anos, tendo sido o município brasileiro com
mais de 100 mil habitantes com a maior taxa pelo Atlas da Violência de 2018 do

Inclusive, a arrecadação de ISS da Prefeitura de Queimados em 2019 foi inferior à ocorrida em
2018, com uma queda nominal de 3,3%.
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IPEA e ficando na 5ª posição no mesmo estudo para 2019 . Apesar de que 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, houve um avanço significativo em fevereiro de 2020 com a implantação
do programa Segurança Presente em Queimados. Em um acordo entre o Governo
do Estado e a Prefeitura de Queimados há atualmente 40 policiais adicionais que
realizam o patrulhamento da cidade, principalmente no área do centro, e que
provocou uma significativa melhora nos índices de criminalidade no município. Por
exemplo, segundo dados do ISP, entre março e junho de 2019 houve 521 roubos
na cidade, já no mesmo período de 2020 o número foi de 154, o que representa
uma expressiva queda de 70% neste tipo de ocorrência. Cabe destacar que este
tipo de crime também apresentou uma grande redução no total do Estado do Rio
de Janeiro no mesmo período, com uma queda de 52%, porém menos significativo
que o observado em Queimados58.
Esta redução também foi verificada no índice de letalidade violenta, em que
Queimados aparecia em posição precária com uma das mais altas taxas do Brasil.
No período posterior à implantação do programa Segurança Presente observou-se
uma diminuição, entre março e abril de 2020 contra o mesmo período de 2019, de
24% no total da letalidade no município, enquanto no total do estado caiu 16%.
Estas reduções são bastante significativas e espera-se que indiquem uma efetiva
melhora da segurança pública na cidade de Queimados.
Outro ponto citado no 5.3 como necessário para o sucesso do projeto DOTS é uma
maior organização da Prefeitura de Queimados no tocante à fiscalização,
principalmente do ponto de vista urbano, mas também fiscal. Estão previstas 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
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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http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/downloads/7047-190802atlasdaviolencia2019municip
ios.pdf
58
Os dados ainda são preliminares para apontar uma resolução do problema de segurança pública
no município, ainda mais pelo fato de que no período analisado houve uma severa restrição à
circulação de pessoas nas ruas, com fechamento do comércio e de boa parte das atividades de
serviços por conta da crise sanitária do COVID-19.
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pode representar um desincentivo ao adensamento da área do DOTS e, portanto,
frustrar a expectativa de adensamento urbano e do incremento das receitas
públicas, dificultando a recuperação dos investimentos realizados. A realização do
cadastro multifinalitário está em linha com o apontado previamente.

Considerações sobre o mercado imobiliário de Queimados
Como apontado previamente, o mercado imobiliário de Queimados possui Um
elevado grau de informalidade, o que não possibilita a análise de dados
secundários para aferir de forma efetiva a sua dinâmica. Ademais, por conta da
crise sanitária do COVID-19, a equipe do Consórcio se viu impossibilitada de se
reunir presencialmente com as imobiliárias e os investidores locais.
De forma a contornar tais percalços, buscou-se realizar um levantamento dos
anúncios de imóveis para venda e locação localizados na área do DOTS que
estavam na internet59. Localizaram-se 70 anúncios com imóveis para venda ou
locação no mês de setembro de 2020, porém alguns não possuíam informações
completas, como metragem, o que corresponde a 11 desses anúncios analisados.
Destes anúncios, 21 eram de locação e 49 para venda. 18 deles eram apartamentos
(2 para aluguel e 16 para venda), 32 casas (8 para aluguel e 24 para venda), 17
comerciais, podendo ser industrial, comercial ou de serviços (11 para aluguel e 6
para venda), e 3 terrenos (todos para venda).
Dos imóveis com informação completa, O preço médio por metro quadrado dos
imóveis comerciais para locação chegou a R$ 30,32, não tão distante do
encontrado na cidade do Rio de Janeiro para o mês de julho de 202060, de R$
39,17. Cabe ressaltar que há uma grande amplitude de preços anunciados, com o
mais barato custando R$ 13,33 por metro quadrado e o mais caro R$ 57,14.
Destaca-se também que os imóveis comerciais localizados no piso térreo
apresentavam um valor significativamente maior do que aqueles localizados nos
pisos superiores. Isto demonstra que a maior parte dos consumidores que circulam
pela área do DOTS o fazem apenas de passagem, não acessando os comércios e
serviços menos acessíveis.
Outro ponto de atenção, que possivelmente reflete o momento de crise sanitária
devido ao COVID-19, é o fato de que os imóveis comerciais anunciados para venda
possuem um valor de metro quadrado bastante inferior ao dos residenciais, tanto
casas quanto apartamentos, com R$ 1.207,77 para os primeiros e R$ 2.824,41 para
Buscou-se anúncios nos principais páginas de venda e locação, como zapimoveis.com.br e
olx.com.br, mas também em duas páginas de imobiliárias locais, imoveisemqueimados.com.br e
suacasaeaqui.com.br.
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https://www.datazap.com.br/post/julho-2020-2
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os demais.
Por fim, em fevereiro de 2020 havia sido feito um levantamento dos anúncios
imobiliários em Queimados, onde haviam sido identificados 55 imóveis na área do
DOTS. Porém o destaque a ser apontado em relação ao levantamento mais recente
é a redução dos preços cobrados pela venda de um apartamento no Logic Premier
Queimados, que em fevereiro o único anúncio estava em R$ 110 mil e no
levantamento atual encontrou-se 2 anúncios, um pedindo R$ 85 mil e outro pedindo
R$ 100 mil. Ou seja, já se capta alguns impactos da crise sanitária do COVID-19
sobre o mercado imobiliário queimadense61.
Encerrando esta seção, observou-se que há um volume considerável de imóveis na
área onde será instalado o novo paço municipal, na região do Fanchem, inclusive
com diversos imóveis recém construídos. Além desta região, há muitos imóveis
sendo anunciados no bairro de São Roque, sendo que parte do bairro se localiza na
área do DOTS.

Projeções socioeconômicas e fiscais
A partir dos cenários apresentados na seção anterior, básico, conservador e
otimista, serão apresentadas as projeções crescimento da economia, da população
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 do
planejamento, pois possibilitam prever os impactos e consequências de
determinadas ações. Porém, por ser uma tentativa de previsão do que ocorrerá no
futuro, acabam sendo passíveis de erros. Por conta disso, serão considerados os
três diferentes cenários, básico, conservador e otimista para a realização das
projeções. Esta metodologia se justifica por estarem sendo analisadas variáveis
socioeconômicas e, portanto, que apresentam dinâmicas complexas e muitas vezes
inesperadas.
Por conta disso, as projeções levaram em conta como parâmetro o desempenho
prévio do território queimadense em diferentes períodos, considerando aqueles
mais e menos dinâmicos. Cabe ressaltar que apesar das variáveis terem relações
umas com as outras, principalmente o crescimento econômico e as finanças
Optou-se por se restringir à análise dos imóveis localizados neste empreendimento por conta da
certa homogeneidade deles, algo difícil de ser captado com diferentes imóveis.
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públicas, ocorrem fenômenos que alteram essa relação, como uma melhora da
fiscalização ou da gestão, que geram alterações nas trajetórias dessas variáveis.
Por conta disto, serão analisadas de forma individuais.
Os diferentes períodos foram selecionados como parâmetro para as projeções
levando em conta a dinâmica de Queimados, do Estado do Rio de Janeiro e do
Brasil desde o ano de 2006. Este período foi selecionado pela disponibilidade de
dados e por já considerar um intervalo significativo de tempo, dada a expectativa
de projeções para 20 anos. Foram considerados que o cenário básico teria como
parâmetro o período entre 2006 e 2018, que inclui anos com um crescimento
acelerado e outros com quedas. Já o cenário otimista leva em conta o período entre
2006 e 2012, quando a economia queimadense, fluminense e brasileira apresentou
um crescimento superior à média dos outros anos. Por fim, o cenário conservador
levou em conta o período mais recente, a partir de 2012, em que houve uma severa
crise econômica e representou um crescimento inferior aos períodos anteriores.
Como as projeções foram feitas para 20 anos, o desempenho efetivo será uma
mescla entre estes diferentes cenários, com períodos com maior e menor
crescimento. Cabe destacar que estes períodos foram considerados como um
parâmetro, ou uma referência, para a construção das projeções, uma vez que estas
foram ajustadas para apresentarem maior aderência às perspectivas atuais.
Em relação à população, os últimos dados que refletem efetivamente a população
residente no município são do Censo Demográfico de 2010. Comparando com a
informação do Censo anterior, 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 ela, 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.
Por não ser uma contagem efetiva, os períodos previamente apontados como
parâmetro para a construção dos cenários não foram levados em conta para o caso
da população. Porém, como estará sendo feito um projeto de requalificação,
associado a uma limitação da expansão fora da área central, espera-se conseguir
em um cenário positivo um incremento anual da população de 2%. Em um cenário
básico, o crescimento estimado será de 1%, enquanto que no cenário conservador
a taxa anual será de 0,5%, ou seja, inferior ao observado no conjunto do município.
Já em relação à economia 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 que mais é utilizada para medição do crescimento econômico,
porém no caso de municípios o IBGE não calcula diretamente esta variável, mas faz
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um rateio do PIB estadual entre os diferentes municípios do Estado. Com isso,
pode haver algumas estimativas que não refletem efetivamente na realidade, porém
é a informação disponível. A última divulgação do PIB ocorreu para o ano de 2017.
Para o cenário básico será levado em conta como parâmetro da projeção o
crescimento acumulado ocorrido nos 11 anos anteriores, entre 2006 e 2017, onde o
crescimento médio anual foi de 6,8%, isso após uma queda de 10,4% entre 2015 e
2016 e de 22,9% entre 2016 e 2017. Já no cenário otimista o parâmetro levará em
consideração o desempenho da economia queimadense entre 2006 e 2012,
período em que a média de crescimento anual do PIB foi de 15%. Já no cenário
conservador o período considerado será de 2012 a 2017, quando ocorreu uma
grave crise na economia brasileira e fluminense a partir de 2015, fazendo com que a
variação média anual tenha sido de -2,4%.
Porém, o desempenho do PIB pode ser enganador em relação ao efetivo aumento
da estrutura produtiva do município, por isso também será analisado o crescimento
dos empregos e dos estabelecimentos formais nos mesmos períodos. Do ponto de
vista dos empregos formais foram identificadas duas anormalidades em Queimados
no ano de 2012 e 2013, onde houve um grande contingente de trabalhadores
associados à construção civil, que estavam executando as obras do Arco
Metropolitano, conforme pode ser visto no figura 24 abaixo. Por conta disso, o
cenário otimista considerará a variação dos empregos ocorridos entre 2006 e 2011.

Figura 24. Evolução do número de empregos formais na construção civil e no total de atividades em
Queimados, entre 2006 e 2017.
Fonte: RAIS / Ministério da Economia

Portanto, o cenário básico, considerando o crescimento entre 2006 e 2018 gerou
um incremento médio anual de 4,1%, com o cenário otimista, entre 2006 e 2011,
apresentando um aumento de 12,2% e o cenário conservador, entre 2011 e 2018,
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teve uma queda média anual de -1,4%.
Já nos estabelecimentos formais o cenário básico teve um crescimento médio
anual de 3,6%, entre 2006 e 2018, com o otimista apresentando um incremento
entre 2006 e 2012 de 5,8% e o conservador com uma variação média anual de
1,5%, para o período entre 2012 e 2018.
A tabela 4 abaixo apresenta as variações do PIB, dos empregos e dos
estabelecimentos formais nos períodos considerados como parâmetro. Foi incluído
ao final uma linha que calcula a média da variação das 3 variáveis.
Básico
(2006-2018)

Otimista
(2006-2012)

Conservador
(2012-2018)

PIB*

6,8%

15,1%

-2,4%

Empregos Formais**

4,1%

12,2%

-1,4%

Estabelecimentos Formais

3,6%

5,8%

1,5%

Média

4,8%

11,0%

-0,7%

Variáveis

Tabela 4. Variações médias anuais do PIB, dos empregos e dos estabelecimentos formais em
Queimados em diferentes períodos.
Fonte: IBGE e RAIS/Ministério da Economia. * Para o PIB o último ano disponível é 2017. ** Para os
empregos formais o cenário otimista considera o período 2006-2011 e o cenário conservador
2011-2018

Considerando que parte do dinamismo identificado ocorreu fora da área do DOTS,
como no Distrito Industrial, e que estes valores representavam um parâmetro para
as projeções a serem realizadas, a equipe do Consórcio Conectar realizou uma
estabilização das variações nos diferentes cenários. Com isso, para o cenário
básico foi considerado um incremento médio anual de 4%, enquanto que no
otimista será considerado um aumento de 6% e no conservador uma variação
positiva de 2%.
A mudança significativa da estimativa em comparação ao parâmetro para o cenário
conservador é justificável pelo fato de que não há perspectivas de um longo
período de estagnação e queda do PIB brasileiro e, consequentemente, do
município de Queimados. Mesmo no cenário de pandemia, com queda esperada do
PIB para 2020 de 5,6%, a média das expectativas das instituições no Focus Relatório de Mercado é de crescimento de 3,5% para 2021 e 2,5% para 2022 e
2023.
Por fim serão apresentados os parâmetros de crescimento das receitas públicas
municipais decorrente dos períodos selecionados. As informações levarão em
conta a variação real, descontada a inflação do período. Não será aqui considerado
o incremento decorrente de arrecadações específicas, como contribuição de
melhoria e IPTU progressivo, pois estas dependem exclusivamente de uma atuação
da Prefeitura, não sendo diretamente relacionadas ao aumento do dinamismo da
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economia queimadense.
Feita esta ressalva, a análise separará os impostos voltados mais para a dinâmica
urbana e aquele voltado mais para a dinâmica econômica, ou seja, enquanto que 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
compra do terreno que viria a ser a fábrica da Piraquê no Distrito Industrial e da
área do pólo multimodal da MRS. Por conta disto, será considerado o ano de 2013
para este tributo. As variações médias anuais podem ser verificadas na tabela 5
abaixo.
Básico
(2006-2018)

Otimista
(2006-2012)

Conservador
(2012-2018)

IPTU

5,7%

4,6%

6,8%

ITBI*

17,9%

35,6%

-4,4%

ISS

7,5%

20,9%

1,4%

Variáveis

Tabela 5. Variações médias anuais reais da arrecadação de IPTU, ITBI e ISS da 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 conservador 2013-2018.

A partir dos parâmetros acima apontados, e a partir da análise estatística das bases
de informações fiscais e socioeconômicas, verificou-se a possibilidade de utilizar as
projeções de crescimento dos empregos, dos estabelecimentos e do PIB para
balizar as expectativas de incremento da arrecadação municipal. Ao realizar as
projeções chegou-se à conclusão de que a utilização da variável PIB gerava um
modelo com significância estatística considerável para os três impostos analisados
e, portanto, optou-se pela utilização deste modelo para as projeções de receitas.
No modelo desenvolvido pela equipe do Consórcio Conectar, para cada incremento
do PIB de 1%, o IPTU apresentava uma ampliação de 0,26%, enquanto que o ITBI
aumentava 2,19% e o ISS 1,14%. Isto está bastante aderente à realidade, uma vez
que a arrecadação do IPTU é menos dependente do dinamismo econômico do que
o observado no imposto sobre as transferências imobiliárias (ITBI) e no imposto
sobre a atividade produtiva dos serviços.
Tendo como base os cenários do PIB, a tabela 6 abaixo apresenta as projeções de
crescimento real anual para as receitas municipais. Destaca-se que a projeção do
crescimento das receitas foi feita de forma bastante conservadora, evitando assim
uma frustração de expectativas futuras. Ademais, será inserido nos diferentes
cenários as mudanças da planta de valores e das isenções fiscais, de acordo com o
apresentado na tabela 3.
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Variáveis

Básico

Otimista

Conservador

IPTU

1,03%

1,55%

0,52%

ITBI

8,75%

13,13%

4,38%

ISS

4,58%

6,86%

2,29%

Tabela 6. Projeção das variações médias anuais reais da arrecadação de IPTU, ITBI e ISS da
Prefeitura de Queimados de acordo com os cenários para o crescimento do PIB.
Fonte: Consórcio Conectar.

As projeções desenvolvidas para os cenários socioeconômico são apresentados de
forma sistematizadas na figura 25 abaixo, contendo um eixo para cada variável.

Figura 25. Projeções de crescimento médio anual para os diferentes cenários no município de
Queimados.
Fonte: Consórcio Conectar.

A tabela 7 abaixo apresenta os incrementos esperados de receitas da Prefeitura de
Queimados para o IPTU, ITBI e ISS, de acordo com os três cenários analisados.
Ressalta-se que foram incluídos, de acordo com o apresentado na tabela 3, a
atualização da planta de valores, com impacto sobre o IPTU, e a redução das
isenções de ISS, com impacto neste tributo, a partir de 2021. No cenários básico
estas alterações teriam 50% do efeito previsto, enquanto que no cenário otimista
essas alterações alcançariam 100% do previsto. Já no cenário conservador não
haveria alteração. Ademais, por conta da crise sanitária do COVID-19 o crescimento
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das receitas no presente ano será considerado nulo em todos os cenários.
Básico
(Em milhões)

Otimista
(Em milhões)

Conservador
(Em milhões)

IPTU

R$ 87

R$ 143

R$ 36

ITBI

R$ 59

R$ 107

R$ 27

ISS

R$ 420

R$ 762

R$ 184

Total

R$ 566

R$ 1.012

R$ 247

Variáveis

Tabela 7. Projeção das receitas reais adicionais geradas através do IPTU, ITBI e ISS da Prefeitura de
Queimados nos próximos 20 anos.
Fonte: Consórcio Conectar.

Observa-se que o potencial de geração de receitas adicionais no total do município
é bastante significativo, considerando apenas esses três impostos espera-se um
incremento de quase ¼ de bilhão de reais no cenário conservador, para mais de R$
1 bilhão no cenário otimista.
Certamente essa totalidade de recursos adicionais não seria fruto dos incrementos
da área do DOTS. Mesmo considerando que o adensamento da região central
esperado em decorrência dos investimentos do projeto DOTS não altere a
participação atual desta região no total das receitas municipais, os 20%
corresponderiam a um incremento de quase R$ 50 milhões no cenário conservador
e de mais de R$ 200 milhões no cenário otimista.
Ademais, estima-se que poderiam ser obtidos por meio da Contribuição de
Melhoria o montante de R$ 20 milhões adicionais, captados junto aos 14 mil
imóveis atualmente registrados na área do DOTS. Isto corresponde a cerca de R$
1.400,00 por imóvel, que certamente apresentarão uma valorização superior a este
montante.
Por fim, cabe destacar que a Prefeitura de Queimados vem investindo em média,
entre 2006 e 2019, cerca de R$ 25 milhões anualmente. Considerando também uma
participação da área do DOTS de 20% sobre o total investido, anualmente são
injetados R$ 5 milhões. Este montante de recursos seriam suficientes para a
realização de boa parte das intervenções propostas.

Cronograma de implementação
Nesta última seção será apresentado o cronograma de implementação do projeto
DOTS, de acordo com o encadeamento temporal, e suas maiores ou menores
dificuldades de implantação.
Trabalhou-se com um encadeamento temporal que leva em conta o ciclo das
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eleições municipais, uma vez que a Prefeitura de Queimados é o principal ator
envolvido no projeto DOTS. Com isso, o curtíssimo prazo, que corresponde ao
primeiro ano de mandato do prefeito, é destinado à execução das propostas que
necessitem um menor volume de recursos e processos burocráticos, com
alterações viárias, aprovação de planos e novas legislações, atividades de
ordenamento urbano e alterações fiscais.
O curto prazo, que corresponde ao mandato do prefeito, inclui projetos que exigem
um pouco mais de tempo e de recursos, como a ampliação da passarela de acesso
à estação, reforma das ruas paralelas à estação de trem, rua Eloy Teixeira e avenida
Irmãos Guinle, e das praças Dr. Rubens de Lima e Nossa Senhora da Conceição,
aterramento da fiação nestas vias, padronização dos camelôs, a construção da alça
ao viaduto existente para travessias de pedestres e ciclistas, a integração tarifária e
um novo sistema de iluminação pública com lâmpadas de LED.
Já no médio prazo foram considerados os anos do mandato seguinte à Prefeitura,
com os projetos de revitalização das demais ruas da área do DOTS, a construção
dos terminais de integração e a construção do novo mezanino de acesso à estação,
do lado oposto ao que existe atualmente.
Por fim, ficou para o longo prazo, em um período além de 8 anos, a reforma das
demais praças que já foram projetadas e a construção de um novo mezanino
comercial, que cobre toda a estação.
A figura 26 abaixo sistematiza os projetos de acordo com o encadeamento
temporal exposto previamente. Ademais, insere o graus de dificuldade da execução
dos projetos, sendo o verde o que apresenta a menor dificuldade, seguido pelo
amarelo, laranja e finalmente o vermelho onde se vislumbra os maiores desafios.

100

Figura 26. Matriz de encadeamento dos projetos propostos no âmbito do DOTS.
Fonte: Consórcio Conectar.

Em todos os marcos temporais, foram identificados projetos catalisadores
(sinalizados pelos triângulos) que, seguindo o raciocínio exposto na Síntese da
Visão, são considerados projetos de baixo custo e alto impacto, que permitirão o
início de um círculo virtuoso. A rápida implementação destes projetos, tanto no
curto quanto médio e longo prazo, resultarão em um encadeamento de atividades
que geram aprendizado, atraem novos parceiros e alavancam mais recursos para a
intervenção global.
No curtíssimo prazo a desobstrução dos acessos à estação pode gerar alguma
dificuldade para sua execução, pela situação econômica ainda precária em que se
encontra Queimados, o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil, com uma taxa de
desemprego elevada e ainda em expansão por conta da crise do COVID-19. Esta
situação leva muitas pessoas a recorrerem a ocupações informais, inclusive
ambulantes ilegais, que dependem desta atividade para garantir o sustento de suas
famílias. Considerou-se que este projeto encontraria um moderado nível de
dificuldade.
Ademais, a atualização da planta de valores irá gerar uma necessidade de
negociação junto à Câmara de Vereadores para sua aprovação, além de provocar
uma onda de desaprovação quando da cobrança do IPTU reajustado. Por conta
disso, o projeto foi avaliado com um nível médio de dificuldade. Cabe ressaltar que,
via-de-regra, o primeiro ano da gestão é o momento mais oportuno para aprovação
de tal medida, pois além de garantir recursos extras para os 3 anos subsequentes,
o desgaste do reajuste já terá sido dissipado quando do ciclo eleitoral seguinte.
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O outro projeto com um ponto de atenção no curtíssimo prazo é o da retirada da
isenção de ISS para pequenas empresas existente no município. Não há uma
justificativa econômica para a manutenção dessa isenção, mas o início da cobrança
irá gerar um ruído considerável na Câmara dos Vereadores e junto aos empresários
de pequeno porte do município. Por conta disso, foi avaliado como um projeto com
alta dificuldade.
No curto prazo os projetos a serem destacados são a ampliação da passarela de
acesso à estação, que exige uma cooperação da concessionária Supervia, e possui
uma dificuldade moderada. No mesmo nível de complicação encontram-se a nova
travessia para pedestres e ciclistas junto ao viaduto existente e a instalação da
iluminação LED, por conta dos custos da obra e das dificuldades para sua
execução.
Os projetos de padronização e relocação dos camelôs e Integração tarifária - BTM
ou BUI exigem uma coordenação institucional, seja junto aos lojistas já instalados
na área do DOTS que podem reclamar pela concorrência direta que os camelôs
podem oferecer, seja junto às concessionárias de transporte público e o Governo
do Estado para implementar a integração tarifária. Ambos os projetos foram
avaliados como média dificuldade.
Já o Aterramento da fiação foi avaliado com complexidade elevada, principalmente
pelos custos atrelados a ele e pela necessidade de acordo juntos às
concessionárias de serviços públicos, como energia elétrica e telecomunicações.
No médio prazo os projetos já apresentam uma dificuldade mais elevada,
principalmente pelos custos associados, mas também pelo arranjo institucional
necessário para sua execução. Com dificuldade média encontram-se a construção
dos terminais de integração e a construção do novo mezanino de acesso à estação,
este últimos necessita de uma participação relevante do Governo do Estado e da
concessionária Supervia. Já com alta dificuldade foi classificada a revitalização das
demais ruas na área do DOTS, por conta dos altos custos envolvidos.
Os projetos previstos no longo prazo foram classificados como de alta dificuldade,
por conta do grande custo envolvido na construção do mezanino e pela menor
atratividade na melhoria das demais praças da área do DOTS.
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