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RESUMO

O presente artigo trata de uma etapa do Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica (PPIC) e tem como objetivo principal avaliar criticamente a 
integração do sistema ferroviário metropolitano com os demais modos de transportes e com o ambiente urbano no entorno na Estação Pedro II, 
principal ponto de integração intermodal da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Para isso, apresenta uma análise do perfil dos usuários, com 
foco no deslocamento, do sistema de transporte público do Terminal Ferroviário Dom Pedro II bem como os terminais de transporte metrô, trens, 
ônibus, da Região da Central do Brasil. Trata-se de uma pesquisa quali quanti com levantamento de dados com base em questionários. Foram 
coletados dados socioeconômicos, bem como de local de origem e destino dos passageiros e de percepção do sistema. Com base nesses dados, 
foi definido o perfil da demanda do sistema, bem como a matriz Origem/Destino com um mapa de linhas de desejo e uma relação de indicadores 
de diagnóstico do Sistema de Transporte Público da região estudada.  Na elaboração do diagnóstico do Plano Diretor de Transportes Urbanos de 
2015 foram identificados 57 locais onde se realizam integrações modais e intermodais, na maior parte das vezes de forma improvisada ou 
espontânea. Também, em geral, nestes locais não existem terminais, estações ou estruturas adequadas para garantir a circulação dos usuários de 
forma eficiente e segura, apresentando problemas de iluminação, acessibilidade, informação, segurança física, viária, saneamento, conforto, etc. 
Sobre este cenário constatado em 2012 sabe-se que não houve relevantes intervenções capazes de corrigir as falhas apontadas, porém, a 
implantação de novos projetos de transportes como o VLT, os corredores de BRT (TransCarioca, TransOlímpico e a ampliação do TransOeste), 
bem como a Linha 4 do Metrô e as novas linhas seletivas para ônibus, seguramente criaram um novo cenário, ampliando,melhorando ou 
alterando pontos de integração, o que torna recomendável a elaboração de um novo levantamento e avaliação considerando esta nova realidade. 
O objetivo do trabalho foi atingido à medida que as informações coletadas poderão ser insumos para a tomada de decisão de novas intervenções 
físicas que favoreçam a integração modal e que apontem possíveis soluções para a mobilidade sustentável.
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