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RESUMO

O presente estudo objetiva analisar adequação do Planejamento e Implementação da Política
de Transporte Público Coletivo da Cidade do Rio de Janeiro, ante o crescimento demográfico
do bairro de Campo Grande, na Zona Oeste, por intermédio da percepção de satisfação dos
usuários  dos  sistemas  de  transportes. Para  atingir  esse  objetivo,  realizou-se  um  estudo
qualitativo descritivo e exploratório, sendo considerados como referências os Planos Diretores
de 1992 e de 2011, os Planos Estratégicos da Cidade do Rio de Janeiro de 2009, 2013 e 2017,
o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) de 2016, os dados do Censo do IBGE
2010 e artigos sobre o tema. Para complementar essa pesquisa também foi adotada pesquisa
de campo, observando a movimentação dos transportes coletivos da região. Como resultado,
identificou-se que houve planejamento, bem como implementação da política de transporte
público, entretanto se constatou que tais medidas foram insuficientes para atender a demanda
da região.
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1 INTRODUÇÃO

As áreas  centrais  das  cidades  e  o  surgimento  de  centralidades  têm sido objeto  de
estudos  de  pesquisa  científica  interessada  em  compreender  a  dinâmica  de  locais  que
apresentam diferentes níveis de atividades, equipamentos, serviços e atração de pessoas. No
caso do Rio de Janeiro, observa-se que, desde o início do século XX, seu centro e entorno
sofreram um processo de urbanização bastante intenso, diferente de suas áreas periféricas,
sobretudo na Zona Oeste, a qual possuía características rurais até meados da década de 1950.
Contudo, a expansão da malha viária, o crescimento demográfico e a descentralização das
atividades produtivas permitiram uma progressiva expansão da cidade em direção as áreas
periféricas. Assim, o intenso crescimento demográfico na cidade, conduziu as classes de baixa
remuneração para as áreas mais distantes do centro da cidade. O incremento populacional nas
áreas periféricas gerou o aparecimento de rede de serviços, permitindo assim a origem dos
subcentros. É nesse contexto que se insere o desenvolvimento de Campo Grande: um centro
comercial dinâmico localizado na Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro que se desenvolve
de forma efetiva a partir da década de 1970. (OLIVEIRA, 2014)

As  novas  centralidades  surgidas  nesta  parte  da  cidade,  com os  shoppings  centers,
comércios  e  os  condomínios  fechados  para  moradia  de  classe média  e  alta,  também têm
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contribuído para reforçar esta afirmação. Campo Grande, entretanto, ao mesmo tempo em que
possui um centro de relevância capaz de atrair grande parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro,
se insere na periferia da metrópole carioca, região cujo crescimento acelerado costuma não ser
acompanhado por planejamento adequado, o que resulta assim, em problemas sociais e de
mobilidade urbana, configurada por uma acessibilidade precária em direção a outras partes da
cidade, tornando sua integração, de certa forma, limitada. (ibidem)

A região de Campo Grande, junto a Barra da Tijuca e Jacarepaguá apresentam o maior
crescimento  demográfico da  cidade  do Rio de Janeiro.  A população do bairro  de Campo
Grande,  de  acordo  com  o  último  censo  realizado  pelo  IBGE  –  Instituto  Brasileiro  de
Geografia  e  Estatística chegou a 542.084 mil  habitantes,  sendo que,  no censo de 2000 a
população do bairro era de 482.364 mil habitantes. Observa-se por meio desses dados uma
taxa de crescimento de 11,86% em 10 anos, o que torna o 2º bairro com maior população no
município, atrás apenas do bairro Jacarepaguá. (IBGE, 2010)

Apesar  de  ser  um  bairro  populoso,  Campo  Grande  ainda  é  atrativo  ao  mercado
imobiliário,  visto a grande extensão do bairro,  o que permite novos empreendimentos e a
modificação da sua estrutura de um domínio horizontal para um domínio vertical. Tal fato
deve-se a expansão imobiliária na região, que é possível em razão da disponibilidade de áreas
para a construção de novos imóveis residenciais e comerciais e por conta do desenvolvimento
do comércio. (Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI-RJ, 2019)

De acordo com o CRECI-RJ (2019), construtoras investem em prédios comerciais em
Campo Grande com o intuito de explorar o potencial de mercado da região. As proposições
feitas pelo CRECI-RJ, corroboram com as pesquisas feitas anteriormente por Barata (2009),
que apontou as diferentes características do bairro, tais como os novos espaços de consumo e
atividades  que  permitem  desenvolver  novas  oportunidades  de  negócios.  Campo  Grande
destaca-se pelas atividades comerciais, com potencial para dinamizar-se ainda mais e gerar
novas oportunidades de emprego e melhorias na infraestrutura urbana.  Devido ao elevado
número de habitantes no bairro e a perspectiva de crescimento populacional futuro, (e também
ao desequilíbrio social, pois o interesse público é reduzido a poucas áreas dentro do bairro, o
que produz uma desigualdade nas demais áreas), torna-se crucial discutir sobre planejamento
e implementação de transporte público coletivo, uma vez que este é um dos problemas que
afeta a parte significativa da população do bairro e tende a se ampliar.

Deste modo, o objetivo deste trabalho busca analisar a adequação do Planejamento e
Implementação da Política de Transporte Público Coletivo ante o Crescimento Demográfico
por  intermédio  da  percepção  da  satisfação  dos  usuários  do  sistema  de  transportes,
desenvolvendo debates para verificar se as medidas tomadas atendem às demandas da região,
no qual, se examinará se houve o planejamento e implementação da política de transporte
público coletivo de passageiros no bairro de Campo Grande/RJ, propondo uma reflexão sobre
o que é desenvolvido sobre política pública para transporte coletivo e o que é efetivamente
realizado. Para atingir esse objetivo realizou-se um estudo dos Planos Diretores de 1992 e de
2011, os Planos Estratégicos da Cidade do Rio de Janeiro de 2009, 2013 e 2017, o Plano de
Mobilidade Urbana Sustentável de 2016, os dados do Censo do IBGE de 2010 e artigos sobre
o tema Transporte Público. Para complementar essa pesquisa também foi adotada a Técnica
de  Observação da  realidade  em relação ao transporte  público  no  bairro  e  entrevistas  aos
usuários.

A pesquisa ressalta o hiato observado entre o desejado planejamento municipal em
infraestrutura e os investimentos necessários atrelados a um desenvolvimento equilibrado do
bairro  Campo Grande.  Alguns autores  se  debruçaram sobre o tema,  como Barata  (2009);
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Carvalho (2016); Fonseca (2011); Lago (2000); Lemos (2004); Oliveira (2014);  Silva (2009);
Silva e Marques Filho (2019) entre outros e norteiam esta análise. A relevância da pesquisa
está em apresentar resultados acerca do tema de planejamento na área de transporte público
urbano e evidenciar a importância da implementação adequada deste planejamento, além de
contribuir  para  delineamento  de  novas  políticas  públicas  de  transporte  mais  eficientes  e
futuras  pesquisas.  Essa pesquisa  está  organizada  da  seguinte  maneira:  Na  seção  1  a
Introdução, na seção 2 o Referencial Teórico, na seção 3 Procedimentos Metodológicos, na
seção 4 Apresentação de Resultados, na seção 5 as Considerações Finais e ao final está todo o
referencial utilizado na pesquisa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A infraestrutura  urbana  é  entendida  como  critério  considerável  para  a  análise  da
segregação socioespacial,  uma vez que representa  no espaço as  diferenças  observadas  no
tratamento  do  poder  público  para  com sua  população,  levando  em conta  a  classe  social
ocupante de cada espaço separadamente. Segundo Lago (2000), a dificuldade de mobilidade,
com  frotas  escassas  e  mal  equipadas,  somadas  às  grandes  distâncias  contribuem  para  a
ampliação dos serviços de baixa qualidade e para a informalidade.

Os deslocamentos das pessoas e das mercadorias nos centros urbanos impactam toda a
sociedade  pela  geração  de  problemáticas,  como acidentes,  poluição  e  congestionamentos,
afetando especialmente a vida de pessoas de baixa renda, que geralmente moram em regiões
mais  distantes  do  centro  da  cidade.  Sistemas  de  mobilidade  ineficientes  pioram  as
desigualdades socioespaciais, prejudicando quem vive em regiões periféricas, em termos de
impactos sobre a renda, oportunidades de emprego, estudo, lazer e condições de tratamento de
saúde, além de pressionar as frágeis condições de equilíbrio ambiental no espaço urbano.  

Assim, os gestores públicos são demandados cada vez mais a adotar políticas públicas
alinhadas com o objetivo maior de se construir uma mobilidade urbana sustentável do ponto
de  vista  econômico,  social  e  ambiental.  (CARVALHO,  2016)  O  conceito  de  mobilidade
urbana está  além do sinônimo de transporte e refere-se à capacidade de deslocamento de
pessoas e bens nas cidades através da articulação e união de ações políticas como transporte,
circulação, acessibilidade, trânsito, desenvolvimento urbano, uso e ocupação do solo, entre
outros.  (KNEIB,  2012)  Assim,  quando  se  debate  mobilidade  urbana,  a  noção  de
sustentabilidade é inserida a medida em que se compreende a influência que os transportes
exercem sobre aspectos de ordem ambiental, como a poluição atmosférica, de ordem social,
como os baixos índices de mobilidade e acessibilidade vividos principalmente pela população
de baixa renda e de ordem econômica,  como o impacto da (i)mobilidade na produção de
riquezas.  Deste  modo,  mobilidade  urbana  sustentável,  é  estabelecida  pelo  resultado  da
inserção  dos  conceitos  de  sustentabilidade  e  desenvolvimento  sustentável  no  âmbito  da
mobilidade  urbana.  (FREITAS,  et.al.,  2015)  Isto  posto,  mobilidade  urbana  sustentável  é
garantir o atendimento das necessidades de acessibilidade e mobilidade atuais e futuras com
reflexos positivos no meio ambiente, na economia e na sociedade que significa, satisfazer as
necessidades de mobilidade atuais das cidades, sem comprometer a capacidade das gerações
futuras, sob o desenvolvimento de quatro pilares: social, ambiental, econômica e institucional.
(SEABRA et al. 2013) Assim, Silva (2009) aponta que os melhores modais para transportes
públicos coletivos que atendam a definição de mobilidade urbana sustentável são modais sob
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trilhos como: VLT1, trem e metrô, uma vez que apresentam elevada capacidade de transporte
de pessoas, onde em comparação com a capacidade máxima de um ônibus de 80 pessoas
enquanto o metrô e trem de 2.200 pessoas. Além de serem mais rápidos, confortáveis e com
baixa  emissão  de  gases  poluentes.  Entretanto,  no  Brasil,  o  transporte  coletivo  é
predominantemente realizado por ônibus e isso se justifica pela flexibilidade diante de áreas
que foram ocupadas de maneira desordenada. (ibidem)

A questão da centralidade do bairro Campo Grande a partir da expansão urbana, se
desenvolve  pelo  processo  de  descentralização  comercial  e  de  serviços  e  a  formação  de
subcentros e pequenos centros secundários na estruturação do espaço carioca. O bairro cresce
rapidamente e de forma desordenada.  (SILVA, 2009)  O Instituto Municipal de Urbanismo
Pereira Passos (IPP)2 divulgou em janeiro de 2013, estudo feito a partir de dados do Censo
2010,  sobre  a  projeção do crescimento  populacional  para  a  cidade  do Rio  de  Janeiro  no
período de 2013 a 2020, que aponta a estimativa de incremento de 7,85% da população do
bairro até 2020, o que representa, com base na população de 2010, um incremento de 42.553
habitantes no período de 7 anos.

O gráfico 1 apresenta estimativas populacionais de Campo Grande entre os anos 2000
e 2020, tendo como base dados dos Censos IBGE 2000 e 2010, da Coleção Estudos Cariocas
2008 e 2013 e estimativas. Ele complementa, pela proximidade dos valores, a projeção do
crescimento populacional do bairro que foi feito pelo IPP.

    Gráfico 1 - Estimativas populacionais de Campo Grande

Fonte: Elaborado com base em dados do Censo IBGE e estimativas da Coleção 
Estudos Cariocas 2013 (Elaborado pelos autores)

Diante do exposto, observa-se que em um período de 20 anos, a população de Campo
Grande  cresceu  aproximadamente  em  100  mil  novos  habitantes.  Este  fluxo  precisa  ser
observado  e  acompanhando  pela  Prefeitura  da  Cidade  do  Rio  de  Janeiro  –  PCRJ,  para
elaboração  de  políticas  públicas  consistentes  para  sanar  as  problemáticas  oriundas  desta
expansão populacional. (SILVA E MARQUES FILHO, 2019)

1 VLT é a sigla de Veículo Leve sobre Trilhos, tradução literal do inglês Light Rail Vehicle (LRV), que
é um sistema de transporte que está entre o metrô e o ônibus convencional, sendo semelhante aos bondes, porém
com mais vagões e consequentemente com maior capacidade de locomover pessoas. 

2 O IPP Instituto Pereira Passos, antigo IPLAN, é uma autarquia da prefeitura municipal do Rio de
Janeiro, responsável pelo planejamento urbano da cidade.
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2.1 O desenvolvimento do bairro Campo Grande

No século XIX, a economia Campo Grandense baseou-se na plantação de cana-de-
açúcar e na pecuária. Porém, a mais promissora produção agrícola deu-se com a laranja nos
primeiros anos do século XX e fez Campo Grande ser conhecido como Capital  Rural do
Distrito Federal, alcançando seu apogeu em meados de 1930, com o título de Citrolândia.
(OLIVEIRA, 2014) Os traços deste tipo de produção agrícola são percebidos no bairro através
de esculturas (Laranja de Campo Grande – Av. Cesário de Melo, esquina com a Rua Olinda
Ellis)  e até mesmo pelo nome das ruas. Uma delas chama-se Rua dos Limoeiros, que de
acordo com dados históricos  era  a  parte  de uma fazenda que  era  dedicada ao cultivo  de
limões. Ainda hoje encontram-se estabelecimentos que se dedicam a agricultura e pecuária no
Rio da Prata, Mendanha e próximo a Guaratiba, observando-se culturas de  banana, laranja,
manga, abacate, aipim e chuchu dentre outros. Na pecuária e avicultura ganham destaque as
criações de aves, caprinos, suínos, bovinos e coelhos. (OLIVEIRA, 2014) A economia local é
fortemente  baseada  no  comércio  e  indústria  e  abriga  comércio  popular  diversificado  no
Calçadão  de  Campo  Grande,  distribuidores  atacadistas,  supermercados  e  hipermercados,
diversos minimercados, além dos 3  shoppings –  West Shopping,  Passeio Shopping e  Park
Shopping e um Distrito Industrial localizado no quilômetro 43 da Avenida Brasil.

2.1.1 Meios de transporte utilizados em Campo Grande-RJ

No bairro de Campo Grande-RJ existiram bondes movidos a tração animal e bondes
elétricos, que começaram a circular em 1894. Desde então a região se desenvolveu, chegaram
as primeiras linhas de ônibus e o transporte coletivo urbano, por ônibus, não parou de crescer
e isto alterou o modo de vida e a infraestrutura do bairro.  Os ônibus passaram a atender a
população para locomover-se no bairro e imediações, bem como sair do bairro em razão de
trabalho e estudo. Em 2020, o transporte na região de Campo Grande conta com um total de
32 linhas de ônibus, transportes alternativos3 legalizados ou clandestinos e com o transporte
ferroviário através do ramal Santa Cruz que promove a conexão do bairro com outros bairros,
que são atendidos pelos ramais da Supervia4. 

O  recente  crescimento  econômico  e  imobiliário  de  Campo  Grande  não  elimina
problemáticas atreladas a questão de estar inserido em uma região periférica da cidade. As
condições de deslocamento são dificultadas pela pequena frota de ônibus, quando comparada
à de outras regiões, como se apresenta na Tabela 1. Esta dificuldade de mobilidade com frotas
escassas e mal equipadas, somadas às grandes distâncias contribuem para a ampliação dos
serviços de baixa qualidade e informalidade. (LEMOS, 2004)

3 Transporte alternativo é definido como o serviço de transporte remunerado de passageiros, que atua em
caráter complementar ao serviço público de transporte coletivo, podendo ser legalizado como táxi e transporte
privado de aplicativo (como a UBER), ou vans clandestinas administradas pelo poder paralelo ao Estado.

4A SuperVia é uma companhia operadora de transporte ferroviário, que recebeu do Governo do Estado do
Rio de Janeiro a concessão para operação comercial e manutenção da malha ferroviária urbana de passageiros da
região metropolitana do Rio de Janeiro
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              Tabela 1 - Extensão territorial, frota de ônibus e população.

              Fonte: Elaboração própria com base referencial de Lemos et al., 2004 e IBGE 2000 e 2010.

A tabela expõe a desigualdade da distribuição de transporte público coletivo na Cidade
do Rio de Janeiro, uma vez que o bairro Campo Grande possui população de 542.084 mil
habitantes enquanto Méier apresenta população de 397.782 mil, porém constata-se que a frota
que  atende  a  região  do  Méier  é  quase  o  dobro  de  Campo  Grande,  como  destacado  a
comparação no tom azul da tabela. (LEMOS, 2004)

2.2 Política Pública de Transporte Coletivo da cidade do Rio de Janeiro

Planejar é um processo que tem que ser acompanhado, que precisa ter um objetivo e
possui  uma  fase  de  aprendizagem.  Logo,  não  basta  apenas  planejar,  é  necessário  que  a
implementação do planejamento seja acompanhada de modo que erros sejam rapidamente
identificados e as necessárias correções sejam realizadas prontamente.

[...] o planejamento se refere ao processo de conceber ações e operações para atingir
um objetivo;  acompanhar a  realização das  ações;  introduzir  modificações que se
façam necessárias nas decisões tomadas anteriormente; e  aprender  com erros  e
acertos para decidir sobre outras ações. (MISOCZKY,2011, p.14)

Para Andrade (2005), o planejamento não é apenas necessário, mas sim, essencial, pois
é o planejamento que norteia a execução devida das políticas públicas. 

Nesta pesquisa, foram identificados três instrumentos de planejamento utilizados pela
Prefeitura  da  Cidade  do  Rio  de  Janeiro:  Plano  Diretor  Decenal  (1992  e  2011),  Plano
Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro (2009 – 2012; 2013 – 2016; 2017 – 2020) e o Plano
de Mobilidade Urbana Sustentável (2016 – 2026). (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro -
PCRJ)

Os Planos Diretores da cidade do Rio de Janeiro são publicados em forma de leis.
Trata-se de um plano decenal  que se tornou público pela Lei complementar nº 16, de 4 de
junho de 1992 e pela Lei complementar n.º 111 de 1º de fevereiro de 2011. Estas leis dispõem
sobre  a  política  urbana  do  município  no  longo  prazo  e  trazem  o  planejamento  para
implementação de melhorias urbanas que tragam impactos sociais  pelo prazo de 10 anos.
(PCRJ, 1992)

Maricato  (2015)  cita  a  importância  do  Estado  na  produção  do  espaço  urbano,
mencionando investimentos e circulação de automóveis e transportes coletivos e afirma que é
do  Estado  a  responsabilidade  de  regulamentar  através  de  planos  e  leis  aprovados  nos
parlamentos.

Os  planos  diretores,  tratam o  transporte  público,  a  mobilidade  urbana  geralmente
como sendo algo macro. Normalmente eles não são direcionados a um bairro em específico,
mas o plano diretor de 2011, em seu relatório Antecedentes e Diagnóstico de 2009 chegou a
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ser pontual e em relação ao bairro de Campo Grande, citou o nome de ruas, estradas, que
deveriam passar por transformações urbanísticas, e confirmou Campo Grande como uma das
áreas de maior crescimento populacional. (PCRJ, 2011)

O Plano Diretor de 2011, em seu relatório Proposta de Política Urbana de 2009, fez
referência  ao  investimento  em ciclovias  com a  intenção  de  promover  a  integração  entre
Campo Grande e os bairros periféricos, o deslocamento de operários para as indústrias locais
e  a  facilidade  de  acessar  outros  modais  de  transporte.  Trouxe  também  como  demanda
prioritária a implantação de corredores expressos com a utilização dos  Bus Rapid Transit
(BRTs). (PCRJ, 2011)

Os Planos Estratégicos da Prefeitura do Rio de Janeiro são planos de médio prazo, que
estabelecem as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo Municipal ao
longo de um período de quatro anos e está em consonância com o Plano Diretor.  (PCRJ,
2017)

O  Plano  de  Mobilidade  Urbana  Sustentável,  que  é  o  mais  específico  dos  três
instrumentos de planejamento analisados teve início em dezembro de 2014, de acordo com a
Lei  12.587/12,  que  estabelece  a  Política  Nacional  de  Mobilidade  Urbana,  não  se  atendo
exclusivamente ao transporte público. Neste plano foram definidas 15 diretrizes para melhorar
o transporte público da cidade do Rio de Janeiro, que vão orientar as políticas públicas da área
pelos próximos 10 anos. (PCRJ, 2019)

Art.  1º  Este  Decreto  institui  o  Plano  de  Mobilidade  Urbana  Sustentável  do
Município do Rio de Janeiro – PMUS-Rio - e estabelece os objetivos e as diretrizes
para  sua  implantação,  assim  como para  seu  monitoramento,  avaliação  e  revisão
periódica, objetivando  efetivar  a  Política  Municipal  de  Mobilidade  Urbana
Sustentável.  §  1º  O  PMUS-Rio  tem por  finalidade  orientar  as  ações  no  âmbito
municipal,  relativas  aos  modos,  serviços  e  infraestruturas  que  garantam  os
deslocamentos de pessoas e cargas, com vistas a atender as necessidades atuais e
futuras de mobilidade da sociedade, e interagir com as demais políticas urbanas. § 2º
O PMUS-Rio complementa e detalha a Política Urbana e Ambiental da Cidade do
Rio de Janeiro, instituída pela Lei Complementar nº 111, 1º de fevereiro de 2011 em
sua ação setorial; (DECRETO RIO Nº 45781 DE 03 DE ABRIL DE 2019)

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Seguindo os conceitos de Gil (2008) sobre métodos científicos, a pesquisa é do tipo
básica estratégica, pois aprofunda os conhecimentos científicos sobre o transporte público no
bairro de Campo Grande (RJ), assunto este já discutido por outros estudiosos, e poderá ser
utilizada por outros pesquisadores como um ponto de partida para novos trabalhos. 

Possui  objetivo  descritivo  e  exploratório,  no  intuito  de  esclarecer  ao  máximo um
assunto  que  já  é  conhecido,  utilizando  no  procedimento  bibliográfico,  assuntos  teóricos
captados  por  meio  de  artigos,  livros  e  pesquisa  documental  que  versam  sobre  o  tema
Transporte Público, além de uma pesquisa de campo a fim de compreender a funcionalidade e
atendimento do transporte coletivo da região. 

Segue uma abordagem quali-quantitativa, por apresentar dados concretos e numéricos
a partir de observação de campo e entrevistas atreladas a referenciais teóricos, caracterizados
por atribuir interpretações no intuito de que seus resultados contribuam a pesquisas futuras na
solução dos problemas relativos ao transporte público. Para atingir esse objetivo realizou-se
análises aos Planos Diretores de 1992 e de 2011, os Planos Estratégicos da Cidade do Rio de
Janeiro de 2009, 2013 e 2017, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de 2016, os dados
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do Censo do IBGE de 2010 e artigos sobre o tema Transporte Público. Para complementar
essa  pesquisa  também foi  adotada  a  Técnica  de  Observação  da  realidade  em relação  ao
transporte público no bairro e entrevistas aos usuários.

No procedimento de coleta de dados, além dos já mencionados, foi utilizado o método
da observação não participante na Estação de Trem e no Terminal Rodoviário de Campo
Grande  e  levantamento  de  dados  com  interrogação  direta  aos  usuários  dos  transportes
públicos da região de Campo Grande através de entrevistas com perguntas padronizadas.

As  observações  tiveram  como  público-alvo  os  usuários  de  transporte  público  de
Campo Grande e sua relação com o mesmo e ocorreram na semana de 25 a 29 de Novembro
de 2019  (de segunda a sexta-feira), onde foi observado o Terminal Rodoviário e a Estação de
Trem, nos seguintes horários: 7h às 8h, 12h às 13h e  17h às 18h. O público observado foram
os  usuários.  O  modal  BRT não  foi  analisando,  pois  durante  o  período  das  pesquisas  as
estações de BRT em Campo Grande estavam desativadas5.

As  entrevistas  tiveram  por  objetivo  analisar,  a  partir  de  4  perguntas  estruturadas
expostas na Tabela 1, a relação dos usuários com o meio de transporte bem como a satisfação
com o serviço. Foram entrevistadas 50 pessoas no dia 25 de Novembro de 2019 entre 8h e
19h no Terminal Rodoviário e Estação de Trem. 

Tabela 2: Esquema das perguntas:
Perguntas: Opções de respostas:

1 Com  que  frequência  você  utiliza  transporte  público
cheio?

Sempre, às vezes e nunca

2 De qual região da cidade você está indo ou voltando? Centro, Campo Grande e adjacências, Barra
da tijuca e adjacências e Outras localidades.

3 3-Quantas  baldeações você fez ou fará  até  o  destino
final?

0, 1, 2 ou 3

4 4-A oferta de transporte público é suficiente e atende à
demanda da região?

Sim ou Não

Fonte: Elaboração própria

Após  as  observações  e  entrevistas,  o  material  coletado  foi  analisado  para  ser
apresentado no resultado. Fez-se uma descrição detalhada com as respostas e desenvolveram-
se análises quanto à observação,  desenvolvendo debate se as medidas tomadas atendem às
demandas da região, não qual, examina se houve o planejamento e implementação da política
de transporte público coletivo de passageiros no bairro de Campo Grande/RJ, propondo uma
reflexão sobre o que é desenvolvido sobre política pública para transporte coletivo e o que é
efetivamente realizado. 

3.1 Pesquisa de Campo

Campo  Grande  é  um  bairro  populoso  e  possui  uma  centralidade  historicamente
reconhecida na região que é exercida tanto sobre suas áreas vizinhas (Santa Cruz; Bangu;
Realengo;  Guaratiba),  quanto  sobre  alguns  municípios  próximos  (Mangaratiba,  Itaguaí,
Seropédica e Nova Iguaçu, o que faz do bairro movimentado e com uma alta demanda por
transporte público coletivo, com áreas que se comunicam através de trem, linhas de ônibus e

5 A Estação de BRT na Rodoviária de Campo Grande foi reativada em dezembro de 2019 com uma
linha em direção à Santa Cruz e em Fevereiro de 2020 implantou-se outra linha em direção à Estação Salvador
Allende no Recreio.
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transportes  alternativos  como  as  vans.  Na  Rua  Campo  Grande,  por  exemplo,  é  possível
encontrar  linhas de ônibus  que fazem a integração do bairro com esses  municípios,  e  no
Terminal Rodoviária do bairro, linhas que integram Campo Grande aos seus bairros vizinhos,
além da Estação Ferroviária, que desempenha um papel importante no transporte público em
direção ao Centro do Rio. Com o propósito de desenvolver uma análise referente ao papel que
a Prefeitura do Rio desempenha no planejamento e implementação da política de transporte
público coletivo para a região, engendramos pesquisa de campo com a finalidade de observar
o desempenho do transporte público coletivo no atendimento ao público.

3.1.1 Observação não participativa

As  observações  tiveram  como  público-alvo  os  usuários  de  transporte  público  de
Campo Grande e ocorreram na semana de 25 a 29 de Novembro de 2019 (de segunda a sexta-
feira),  nos  horários  entre  7h as  8h,  12h as 13h e  17h as  18h. Observou-se no Terminal
Rodoviário, grande número de usuários transitando nos horários pesquisados, onde 90% dos
ônibus saem do terminal com a capacidade total ocupada e constatou-se formação de até 3
filas de espera para conseguir embarcar em determinadas linhas de ônibus. Os intervalos entre
uma saída e outra dos ônibus chegam a 20 minutos.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Com base  nos  referenciais  teóricos  e  levantamentos  diante  da  pesquisa  de  campo
desenvolvida por meio de observação não-participante e entrevistas a usuários de transporte
público coletivo,  pode-se constatar  que os  planos diretores  e  estratégicos  direcionados  ao
transporte  público  coletivo  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro  não  foram executados  da  forma
planejada. As medidas não se concentraram em um único bairro, foram estruturadas para o
município, de forma a atingir toda a cidade, entretanto, verifica-se que há desigualdade na
implementação  dos  planejamentos  de  transporte  público,  onde  os  bairros  de  alto  poder
aquisitivo e de regiões mais centrais (como Barra da Tijuca, Leblon, Copacabana, Botafogo,
Glória, Tijuca, Vila Isabel, Centro, entre outros) são mais privilegiados que bairros de baixo
poder aquisitivo e mais afastados da região central e turística. Deste modo, mesmo Campo
Grande sendo um bairro populoso, os investimentos em transportes públicos são ineficientes
para  atender  a  demanda  da  região.  A  problemática  existente  no  município  quanto  ao
investimento e distribuição do transporte público é antiga e data desde meados da década de
50, assim como todos os temas objeto do plano diretor, como ratifica Villaça (2005) ao dizer
que o plano diretor é bastante valorizado em detrimento a sua finalidade e execução.

Nota-se em relação ao município, que onde já existia excelente  oferta de transporte
público, ocorreu aumento, como é o caso da região central da Cidade do Rio de Janeiro com
implantação de Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs), mas onde havia a carência de transporte
público houve uma tentativa rasa de melhoria, porém insuficiente para atender a demanda. O
que se viu de forma mais comum na Zona Oeste, com destaque para Campo Grande, foi a
utilização e implantação de corredores de ônibus expressos para transporte coletivo de alta
capacidade  (BRT).  A  princípio  os  BRTs  que  serviam  Campo  Grande  se  mostraram
satisfatórios, mas problemas foram surgindo, tais como: desgaste rápido das vias, a utilização
inadequada das estações, falta de segurança na utilização do serviço, superlotação dos ônibus,
até culminar na desativação das estações de BRT em Campo Grande, obrigando aos usuários
de transporte público vindo da Barra da Tijuca/Recreio a fazer baldeação na Estação do Mato
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Alto,  utilizando-se  de  linhas  de  ônibus  alimentadoras  em  direção  ao  Centro  de  Campo
Grande.  A modalidade  BRT mostrou-se  ineficaz  no  atendimento  da  região,  pois  além de
ônibus sucateados e extremante lotados, há necessidade de fazer baldeação, além dos ônibus
alimentadores não serem suficientes pra suprir a demanda.

Na Estação de Trem da Supervia, constatou-se que nos horários pesquisados, que os
trens em direção à Central do Brasil já chegavam com a capacidade máxima de lotação à
Estação de Campo Grande (e é importante considerar que a Estação Campo Grande é a 7ª
entre 34 no sentido Santa Cruz-Central), com intervalos irregulares, sendo o usuário obrigado
a esperar pelo vagão, lhe fosse possível entrar. Já os trens vindos da Central em direção a
Santa Cruz, chegam à estação também com sua capacidade máxima, expondo que o serviço
prestado não atende as condições mínimas de dignidade humana., uma vez que põe em risco a
integridade física dos usuários.

Diante das pesquisas de campo, evidenciou-se que o planejamento e implementação de
políticas  públicas  de  transporte  público  coletivo,  não  acompanharam  o  crescimento
demográfico do bairro de Campo Grande-RJ, fato explicitado com a análise das respostas das
entrevistas e observação de campo conforme gráficos 2, 3, 4 e 5 a seguir:

Gráfico 2                                                     Gráfico 3

    

 Gráfico 4                                                     Gráfico 5

   
 Fonte: Pesquisa coletada em novembro de 2019, Elaboração Própria.
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As entrevistas  destacaram que 90% dos ônibus  ou trens  em Campo Grande saem
cheios (com a capacidade total ocupada), 78% dos usuários se deslocam para outras regiões,
80% dos usuários de transporte coletivo público da região fazem algum tipo de baldeação e
88% dos usuários acreditam que o transporte coletivo não atende à demanda exigida pela
região. Desta maneira, entende-se que a Prefeitura do Rio de Janeiro foi omissa e ineficiente
nos planejamentos do transporte público para a região e contribui na redução da qualidade de
vida dos cidadãos, ampliando a desigualdade social existente na cidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão urbana na metrópole carioca vem sendo discutida por vários estudiosos. O
Centro da cidade e adjacências passaram por um processo de urbanização intenso desde o
início do século passado, além da zona oeste da cidade, onde ainda prevaleciam características
rurais. Porém, a expansão urbana, a ampliação da malha viária, as mudanças locacionais das
atividades  produtivas,  entre  outros,  forjaram  alguns  dos  fatores  que  deflagraram  uma
progressiva expansão da cidade, que culminou no incremento populacional na década de 1990
no bairro de Campo Grande, que modificou a dinâmica econômica, social e habitacional. 

A  urbanização  no  bairro  Campo  Grande  ocorreu  de  forma  espontânea  e  sem
planejamento,  os  distritos  industriais  instalados  com  grandes  empresas  propiciaram  o
crescimento  da  área.  Em Campo Grande,  a  acessibilidade  conferida  por  sua  rodoviária  e
estação  ferroviária,  além  da  proximidade  com  outros  espaços  densamente  habitados,
possibilitaram agregar uma demanda por moradia, que, consequentemente incentivou o setor
imobiliário a investir na região, fomentado pelo crescimento populacional da região. Campo
Grande está à 50 km de distância da região central da Cidade e diante do reduzido número de
linhas de ônibus (como pontuado na Tabela1) que ligam a região ao centro da cidade do Rio
de Janeiro, sua integração se estabelece de forma precária e custosa. Assim, as condições de
deslocamento  são  dificultadas  pelo  baixo  número  da  frota  de  ônibus  e  ineficiente  malha
ferroviária, incapaz de atender ao elevado número de pessoas que utilizam esse serviço todo
dia em condições de deslocamento péssimas, com ônibus e trens superlotados em trajetos
longos. (FONSECA E FRANÇA, 2011)

Tendo como base as informações obtidas nas pesquisas efetuadas, podemos inferir que
ocorreram  planejamentos  para  transporte  público  coletivo  como  Plano  Diretor,  Plano
Estratégico e PMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, no qual o bairro de Campo
Grande é mencionado. Ocorreram investimentos em infraestrutura de transporte, e ações para
permitir  a  melhoria  na  qualidade  do  transporte  público  coletivo  de  passageiros e  da
mobilidade  urbana  no  município  do  Rio  de  Janeiro  e  no  bairro  de  Campo  Grande,
principalmente durante os preparativos para o Grandes Eventos (Copa do Mundo de 2014 e
Olimpíadas de 2016),  contudo,  não foram suficientes para solucionar  as problemáticas de
mobilidade urbana do bairro, ampliadas pela expansão urbana e crescimento populacional,
nem para reduzir efetivamente as distorções entre as diversas regiões do município. Isso em
parte deve-se às circunstâncias históricas e aos conflitos de interesses que englobam o poder
econômico. (MARICATO, 2015).

As leis e planos elaborados detalham o que fazer e o tempo para a execução, revisão e
verificação  se  os  resultados  esperados  foram  alcançados,  porém  os  planos  não  foram
desenvolvidos  de  forma  apropriada.  Os  investimentos  citados  nos  Planos  Diretores  para
transporte  público  coletivo  e  mobilidade  urbana  sustentável  não  são  desmembrados  por
bairros  e  as  ações  em mobilidade  urbana e  transporte  público coletivo  não se mostraram
suficientes  na  região  pesquisada,  o  que  evidencia  a  desigualdade  diante  da aplicação das
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políticas públicas em cada bairro da cidade, onde constata-se claro favorecimento em políticas
direcionadas às regiões centrais, turísticas e de bairros de alta renda. O transporte público
coletivo continua deficitário não atendendo a toda a população campo grandense, que passou
a utilizar cada vez mais os transportes alternativos e clandestinos. O PMUS é entre os planos
estudados o mais recente – está em seu 5º ano de vigência – e o que cita especificamente a
Zona Oeste como o bairro de Campo Grande, com planejamento ainda não implementado,
para  a  2a e  3a ligações  transversais  Oeste,  ligando  Magarça,  Mato  Alto  e  Cachamorra  à
Avenida Brasil. 

As entrevistas apontaram a percepção de satisfação dos usuários quanto a qualidade
dos sistemas de transportes oferecidos. Após análise das respostas apresentadas pelos usuários
de transporte público coletivo, constata-se que a quantidade de frota ofertada na região não
atende à demanda local, uma vez que os ônibus saem com a capacidade total ocupada dos
terminais, questão apontada por 90% dos entrevistados. A necessidade de baldeação é outra
problemática, a pesquisa apontou que 80% dos usuários fazem algum tipo de baldeação até
chegar ao destino, uma vez que 78% dos entrevistados saem Campo Grande diariamente para
trabalhar  ou  estudar.  Quando  perguntados  se  o  sistema  de  transporte  público  coletivo
oferecido em Campo Grande é suficiente para atender a população, 88% responderam que o
serviço oferecido é insuficiente.

Destarte, conclui-se a ineficiência do poder público em atender as necessidades da
região. O planejamento do transporte público coletivo é desordenado, ineficiente e não atende
aos padrões de mobilidade urbana sustentável, uma vez que o tempo gasto para se locomover
na  cidade  é  elevado  e  na  maioria  das  vezes  por  modais  rodoviários,  produzindo
engarrafamentos e elevada emissão de gases poluentes.. O bem-estar do campo-grandense é
afetado diariamente, uma vez que se perde muito tempo no transporte e na espera do mesmo.
O usuário é obrigado a entrar em coletivos superlotados sem qualquer dignidade humana. Os
problemas de transporte público e mobilidade urbana, assim como a ocupação desordenada,
são antigos e têm influência histórica e econômica.
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