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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo ajudar na compreensão de estudos relacionados a 
problemas  que  envolvem  transporte  e  inclusão  social;  buscando  definir,  através  de 
propostas, o papel do sistema ferroviário como um possível instrumento de inclusão.
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1. INTRODUÇÃO 

O sistema brasileiro de transporte público tem apresentado, nos últimos anos, perdas de 
passageiros  para  o  transporte  não  regulamentado.  Considerando  o  sistema  de  ônibus 
urbanos essa perda chega a cerca de 16 milhões de pessoas diariamente. Se o enfoque são 
os  trens  suburbanos  e  metrôs,  estes  não  conseguem  atender  a  demanda  de  forma 
adequada devido a falta de investimentos no setor somado a outros fatores. Um agravante 
nesta  situação  é  o  transporte  ilegal  que,  em  63%  das  cidades  com  mais  de  300  mil 
habitantes, cresce de forma consideravelmente. (QUINTELHA, 2008)

Segundo Paiva (2008), o crescimento econômico possibilita o avanço da indústria e, desta 
forma, favorece a melhoria da renda e consumo da população aumentando a demanda de 
mobilidade na cidade. Entretanto, os grandes centros urbanos brasileiras começam a chegar 
a um limite,  no qual a mobilidade e gestão urbana precisam acompanhar o ritmo desse 
crescimento de forma sustentável.

O transporte público e a mobilidade urbana assumem papel  de destaque na atração de 
investimentos  e  no  crescimento  econômico,  sobretudo  nas  grandes  cidades,  além  de 
representarem fatores determinantes na acessibilidade e qualidade de vida da população, 
principalmente a que possui menor renda (BITTENCOURT, 2006). 



Quintella (2008) afirma que, neste sentido, para que sejam garantidos a essa população 
serviço de transporte público de qualidade, é imprescindível que os investimentos se tornem 
exeqüíveis.  Sendo ainda, necessários incentivos tributários e fiscais, associados às linhas 
de financiamento  acessíveis  para  o  setor,  somada a  uma política  de transporte  público 
planejada, integrada e contínua. 

O  presente  trabalho  é  direcionado  àqueles  que  pensam  nas  várias  soluções  para  o 
problema  de  exclusão  social  na  utilização  dos  transportes,  tendo  enfoque  o  sistema 
ferroviário.  Contudo, este estudo não tem a pretensão de resolver o problema, mas, ajudar 
na compreensão de projetos futuros relacionados a essa temática.

2. SISTEMA FERROVIÁRIO E INCLUSÃO SOCIAL 

O crescimento urbano, sem um planejamento adequado, juntamente com o atual modelo de 
oferta de transporte público  formam barreiras para a inclusão social.   Neste contexto,  a 
periferização  desse  crescimento  e  a  precariedade  dos  transportes  limitam  o  acesso  às 
oportunidades  de trabalho  e outras  atividades  que ajudam a promover  a  cidadania  e a 
inclusão social.

Apesar  de  o planejamento  de  transportes  ser  um  importante  instrumento  indutor  do 
desenvolvimento  urbano,  este não garante a redução das diferenças sociais.   Podendo, 
desta forma, esse planejamento, se executado de forma não adequada, contribuir para o 
aumento  da  segregação  sócio-espacial,  ou  seja,  a  exclusão  social  (SIEBERT,  2001; 
MOURELO, 2002).

Segundo Gomide (2003), os impactos, sobre a população mais pobre, causado pela falta de 
transporte podem ser classificados em dois tipos principais: indireto e direto. 

O primeiro  impacto,  o  de  forma indireta,  envolve  a  competitividade  das  cidades.   Esse 
impacto  se  materializa  através  dos  prejuízos  provocados  por  congestionamentos,  por 
exemplo, que elevam os custos de produção das firmas, afetando o emprego e a renda.

Os impactos  diretos,  por  sua vez,  abarcam o  acesso aos  serviços  e  atividades  sociais 
básicos e as oportunidades de trabalho dos mais pobres.  A deficiência de transporte, nos 
bairros pobres da periferia, pode ser citada como um exemplo bem comum, além das altas 
tarifas dos transportes coletivos.  

A  distribuição  das  viagens  da  população  na  RMRJ  –  Região  Metropolitana  do  Rio  de 
Janeiro, de acordo com o PDTU – Plano diretor de transporte urbano (2005), segundo o 
modo de transporte principal, mostra que os modos a pé e ônibus reúnem a maior parcela 
das viagens, com quase 67% do total. Considerando isoladamente, o deslocamento a pé 
tem-se 33,85% do total das viagens, seguido do sistema de ônibus municipal, com 26,39%. 
Em terceiro lugar está o condutor de auto com 10,58% das viagens (Tabela 01).



 Tabela 01: Viagens realizadas por modo principal

 
Fonte: PDTU (2005)

Segundo  Luz  (2007), 
um transporte pensado 
isoladamente,  sem 
pertencer  a  uma 
planejada  e integrada 
rede,  dificilmente  será 
viável.   E,  neste 
sentido, a inserção de 
um  sistema  sobre 
trilhos  operando  no 
meio  urbano  não 
garante um completo e 
adequado  transporte 
para  todas  as 
necessidades  sociais. 
Desta  forma,  as 
soluções 
improvisadas, 
geralmente,  apontam 

para prejuízo de qualquer projeto de transporte, principalmente ferroviário.

Sendo  assim,  a estrutura  urbana  do  transporte  deve  obrigatoriamente  constituir-se  em 
malha,  de  forma  que  os  serviços  prestados  possam  ser  complementares,  integrados, 
múltiplos e articulados e, desta forma não competitivos, entre si.  Uma rede de transporte 
equilibrada  acrescenta  qualidade  de  vida  a  população,  contribuindo  também  para  a 
estabilidade  técnica,  operacional  e  econômica  do  sistema de  transporte  como um todo 
favorecendo a inclusão social (LUZ, 2007).

Neste sentido, o transporte ferroviário é uma solução eficaz para a mobilidade dos grandes 
centros brasileiros, pois apresenta menor consumo de combustível, energia e espaço viário 
por passageiros, assim como taxas muito menores de emissão de poluentes do que as do 
transporte privado.

Dauby  (2003) afirma que há a necessidade de se promover uma política de integração e 
valorização  das  diversidades  culturais,  assim  como  no  atendimento  de  suas  reais 
necessidades.   É fundamental,  segundo o autor,  que ocorra o investimento no chamado 
“Public transport with a human face”, ou seja, em um transporte público mais humano.

No Brasil,  muitos  projetos  de inclusão  social  são realizados.  Considerando  os  sistemas 
metroferroviário  têm-se,  por  exemplo,  as  empresas  como  a  Super  Via  –  de  transporte 
ferroviário  de  passageiros  –  e  CBTU –  Companhia  Brasileira  de  Trens  Urbanos  –  que 
procurando aproximar as populações dos municípios e bairros localizadas no entorno da 
linha  férrea,  promovem  uma  série  de  trabalhos  sociais  e  culturais,  como  o  trem  da 
informática  onde  a  população  tem  contato  com  aulas  práticas  com  computadores,  por 
exemplo.  

O Metrô Cable de Medellín, na Colômbia, pode ser considerado, também, como um outro 
exemplo da melhoria de acessibilidade e inclusão através do sistema metroferroviário. Esse 
sistema consiste no aumento da área de influência do metrô através de um largo corredor 
aéreo.   O  sistema implantado  promoveu  melhorarias  nas  condições  de  mobilidade  dos 

Modo principal Viagens realizadas (%)

A pé 6.740.688 33,85%

Ônibus municipal 5.254.848 26,39%

Ônibus intermunicipal 1.331.894 6,69%

Transporte alternativo 1.630.985 8,19%

Condutor de auto 2.106.591 10,58%

Passageiro de auto 863.043 4,33%

Bicicleta / Ciclomotor 645.510 3,24%

Metrô 355.404 1,78%

Trem 303.578 1,52%

Transporte escolar 190.262 0,96%

Táxi 139.109 0,70%

Motocicleta 100.922 0,51%

Transporte fretado 92.150 0,46%

Barco / Aerobarco / Catamarã 82.091 0,41%

Ônibus executivo 47.233 0,24%

Caminhão 29.448 0,15%

Bonde 2.195 0,01%

Total 19.915.954 100,00%



habitantes daquela região da cidade.  Um projeto com grande caráter social que promoveu a 
integração de uma comunidade carente com o metrô corroborando melhorias das condições 
de vida.

3. PROPOSIÇÃO E RESULTADOS PRELIMINARES

Esse artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão, de caráter preliminar, sobre o papel 
do sistema ferroviário como objeto de inclusão social.  Dessa forma, propõe o incentivo de 
construções de standers,  nas estações ferroviárias que suportem tais estruturas ou mesmo 
em seu  entorno.   Essa  proposta  baseia-se  na  pesquisa  realizada  pela  SUPERVIA que 
aponta as classes mais pobres como seus maiores clientes; na pesquisa do PDTU, citada 
anteriormente,  que  apresenta  o  modo  a  pé  como o  mais  utilizado,  mas  principalmente 
devido à proposta de estudos de implantação de shoppings populares integradas a estações 
metroferroviárias realizado pela ABRASCE (2009).

Com a consolidação de pequeno comércio e shopping populares pode-se, possivelmente, 
promover o crescimento econômico e social destas áreas, já que, a população desses locais 
evitará deslocamentos longos e custosos para o núcleo metropolitano, pois além de ponto 
de consumo, próximo as suas residências, terão possíveis postos de trabalho.

De acordo com a pesquisa do PDTU (2005), que apresenta os modos de transporte utilizado 
na RMRJ para atividades de compras e lazer, cerca de 40% utiliza o transporte coletivo. 
Entretanto, o percentual dos que utilizam o transporte não motorizado corresponde a 35 %, 
ou seja, 5% a menos que os de transporte coletivo.  Têm-se 26% da população que utiliza o 
transporte  individual  para  suas  compras,  apenas  10% a  menos  que  os  que  utilizam  o 
transporte não motorizado (Gráfico 01).

Gráfico 01: Destino alcançado em cada modo em relação a compra e lazer
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Fonte: PDTU (2005)

Neste  sentido,  a presente  pesquisa  pretende  verificar  o  perfil  daqueles  que  utilizam  o 
sistema ferroviário para realizarem suas compras. Desta forma, foi realizada uma consulta, 
com caráter de pesquisa piloto, em shoppings centers, que além de  PGVs – Pólos gerador 
de viagem  é um pólo de consumo,lazer e trabalho; afim de verificar o comportamento dos 
usuários em relação ao uso do trem.

Este artigo  descreve uma apresentação de dados coletados em três shoppings  centers, 
Shopping Nova América, Norte Shopping e Madureira Shopping, localizados no subúrbio da 
cidade do Rio de Janeiro.  Optou-se por estes três shoppings devido à proximidade destes 
com estações de trem e informações da pesquisa da Supervia, que apresenta os tipos de 



shoppings que seus usuários costumam freqüentar.

As entrevistas foram realizadas  em um único dia, em três períodos, com diferença de 2 
(duas)  horas  de  intervalo  cada,  às  15hs,  17hs  e  19hs  no  Norte  Shopping,  Madureira 
Shopping e Shopping Nova América respectivamente. Coletou-se 42 questionários, no total, 
sendo 14 em cada shopping, distribuídos, de forma igual, entre homens e mulheres.

Considerando os modos de transporte utilizados pelos usuários diariamente, segundo os 
entrevistados  (Gráfico  02),  tem-se  a  utilização  do  ônibus  destacando-se  em  todos  os 
shoppings relacionados neste trabalho.  No Madureira Shopping a integração ônibus / trem 
apresentou 14%.  No Norte Shopping este mesmo percentual, 14%, pertence a utilização do 
carro, kombi (sistema alternativo) e táxi,  cada.  O shopping Nova América apresentou a 
utilização  do metrô  com 21% e a  integração ônibus  /  metrô  com 29%, devido  talvez  a 
integração  deste  shopping  com  a  estação  do  metrô  Del  Castilho/Nova  América.   Este 
shopping  foi  o  único  que  apresentou  o  sistema ferroviário  como opção  de  uso  devido, 
possivelmente, a sua maior proximidade a estação ferroviária Del Castilho.

Pretendeu-se primeiramente,  verificar  a  utilização  dos  modos  de  transportes  que  os 
frequentadores utilizavam diariamente, para que fosse realizada a comparação destes com 
os modos utilizados para as compras e lazer.

Gráfico 02: Modos de transporte utilizado diariamente pelos usuários entrevistados.

Segundo os modos de transporte utilizados pelos usuários para compras e lazer tem-se o 
Gráfico 03. A predominância da utilização do ônibus se mantém, sendo que nos Shoppings 
Madureira  e  Nova  América  de  forma  um  pouco  reduzida.   Percebe-se  no  Madureira 
Shopping a migração da opção da integração ônibus/trem para o uso da Kombi, o mesmo 
ocorre com o uso do ônibus para o trem.  Os percentuais de utilização de carros e Kombis, 
no Norte Shopping, apresentaram aumento, enquanto que a utilização de táxi se manteve. 
No Shopping Nova América a utilização de outros modos são apresentados, como a pé, 
carro e táxi, por exemplo, enquanto que a opção pela integração ônibus/metrô diminuiu. 

Gráfico 03: Modos de transporte utilizado para compras e lazer pelos usuários entrevistados.
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O  Gráfico  04  representa  a  opinião  dos  usuários  entrevistados  sobre  a  proposta  do 
empreendimento na estação de trem, enfrente ou próximo a esta.  Os freqüentadores do 
Madureira Shopping apresentaram um grande percentual de aceitação,  com 93%. Desta 
forma, os entrevistados no Norte Shopping, também aprovaram a proposta com 86%.  Os 
usuários  do  shopping  Nova  América  não  aprovaram  a  proposta,  devido  talvez,  este 
shopping já apresentar uma integração com o metrô.

Figura 12: Comparação de quem utilizaria o Trem tivesse uma estação em frente ao Shopping

Considerando  os que utilizam a integração ônibus/trem, como modo de transporte diário, 
percebe-se que os entrevistados no Madureira Shopping se destacam, entretanto quando a 
opção é o sistema ferroviário, os do shopping Nova América se sobressaem.  Quando as 
viagens são realizadas com o objetivo de ir ao shopping, o trem é a melhor escolha para os 
que freqüentam o Madureira Shopping, assim como a integração ônibus/trem.  Sendo assim, 
a maior aceitação da proposta de empreendimento na estação de trem ou próximo a esta, 
também, foi também os que freqüentadores do Madureira Shopping.

    

4. CONCLUSÕES

Neste  estudo  preliminar,  apresentou  algumas  propostas  de  inclusão  do  sistema 
metroferroviário,  além  de  propor  a  alternativa  de  incentivar  estruturas  de  comércio  nas 
estações de trem ou seu entorno.  Foi realizada uma pesquisa em shoppings centers com o 
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objetivo de buscar informações sobre os perfis de comportamento possíveis consumidores 
em relação a utilização do trem.

Os maiores percentuais foram dos freqüentadores do Madureira shopping, na utilização do 
trem e de suas integrações.  Os entrevistados deste shopping também se destacaram no 
percentual de aceitação de empreendimento próximo a estação de trem.       

O  objetivo  desse  estudo  foi  buscar  definir,  através  de  propostas,  o  papel  do  sistema 
ferroviário como um possível instrumento de inclusão social.    Como citado anteriormente, 
com  a  viabilização  do  comércio  no  entorno  das  estações  ferroviárias,  possivelmente, 
aumentará  a  mobilidade  e  crescimento  socioeconômico  destas  áreas,  favorecendo  a 
população, reduzindo seus deslocamentos para o centro da cidade, diminuindo seus custos 
com transportes e aumentando sua qualidade de vida. 

Entretanto,  recomendam-se  estudos  mais  detalhados,  considerando  a demanda, 
observando os fatores que estão interligados ao processo de novos empreendimentos. E 
estímulos ao aprimoramento dos que já existem, com uso de recursos a fim de atrair  e 
estimular maior utilização do trem, já no decorrer da consulta 99% dos usuários sinalizara, a 
possível migração para o trem caso fossem oferecidas, vantagens e efetivadas melhorias 
em relação ao conforto e segurança. Estando dispostos a utilização do trem, em relação ao 
lazer, com em demais motivadores de viagem. 
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