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INTRODUÇÃO: 

Dinâmica Espacial e Transporte: Sapucaia do Sul e o Trem Metropolitano 

A mobilidade urbana é primordial em nosso atual contexto, sendo um direito de todo 

cidadão: 

“As necessidades básicas em transporte incluem a mobilidade e a 

locomoção dos indivíduos e das famílias ao acesso pacífico a bens de 

utilidade e consumo vital básicos, atividades voltadas ao trabalho e 

desenvolvimento cultural e serviços de saúde, educação, lazer, segurança” 

(Silva, 2004 p. 20). 

 A maioria das pessoas – nos grandes centros urbanos - necessita realizar um 

grande percurso de sua casa até o trabalho / estudo e vice-versa, destinando por dia um 

longo tempo para esse deslocamento, podendo o mesmo demorar horas. Um bom sistema 

de transporte pode passar despercebido por conseguir acompanhar os fluxos que coexistem 

na cidade. O contrário ocorre com um sistema de transporte ineficiente que é facilmente 

percebido pelos seus usuários; quer pelas más condições que geram desconforto ou pela 

sua “inércia” perante essa complexidade de fluxos. 

Historicamente nosso país construiu uma grande malha ferroviária tanto por motivo 

de ocupação do território como também de mobilidade pelo mesmo, parecia que estaria 

seguindo o caminho que a maioria dos países europeus traçaram. Em virtude de sua grande 

extensão, o Brasil é um país onde o transporte ferroviário seria muito mais eficiente que o 

rodoviário, tanto para transporte de pessoas como para o de cargas. No entanto, 

considerando a política de transporte tem-se: 

“(...) um segundo rompante, ao acompanhar uma tendência inovadora, 

relega e especializa a tecnologia rodoviária de transportação e elege o 

sistema rodoviário como base na integração nacional. A construção da 

malha rodoviária nacional torna-se um imperativo, um importante vetor de 
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investimentos públicos absorvedores de poupança externa e a industria 

automobilística (...)”. (Silva, 2004:26). 

Com a aceleração do processo de industrialização cria-se a denominada “cultura do 

automóvel” - que ainda continua intensa - vinda principalmente dos Estados Unidos da 

América (E.U. A). Esta cultura exacerbava as vantagens da individualidade do automóvel: 

quem trocaria o conforto do seu veículo, a liberdade de escolha do percurso e, o status 

social que o mesmo lhe conferia em virtude do uso transporte coletivo? 

As cidades foram sendo adaptadas para o uso eficiente do automóvel por meio da 

ampliação do sistema viário (o presidente Washington Luís afirmava que “Governar é abrir 

estradas”) e da utilização de técnicas de garantia de boas condições de fluidez. 

Estabeleceu-se se no país uma distinção clara entre aqueles que tem acesso ao automóvel 

e aqueles que dependem do transporte público; refletindo assim, as grandes disparidades 

sociais e econômicas da nossa sociedade. 

De todos os problemas urbanos, o transporte parece ser o mais próximo ao usuário, 

por ser o mais visível e, conseqüentemente, mais perceptível. A relevância do transporte 

público coletivo no contexto urbano é muito grande: coletivo no que diz respeito a um melhor 

aproveitamento da relação custo / benefício, uma menor degradação do ambiente e uma 

melhor fluidez do tráfego através relação usuário / n° veículos; e público para que no 

processo decisório as ações possam ser tomadas pela população em beneficio da 

mesma.Neste trabalho o enfoque é o transporte público coletivo, por esse motivo não se 

entra no mérito do transporte privado. 

A análise do transporte urbano na geografia não é um tema muito estudado, a 

questão urbana durante muito tempo foi relegada pela ciência geográfica brasileira em suas 

pesquisas, o que já não ocorre mais: 

“Tradicionalmente, a Geografia vem estudando muito mais a morfologia 

urbana e o sítio das cidades do que as questões da qualidade de vida das 

sociedades urbanas. Estas só mais recentemente vêm sendo incorporadas 

à prática científica dos geógrafos” (Scarlato, 2003 p.402). 

Entretanto, este avanço dos estudos urbanos não se reproduz na mesma amplitude 

no que se refere ao transporte: existe ainda pouco interesse por parte da maioria dos 

geógrafos sobre esse tema. O estudo do transporte através da configuração espacial, ainda 

é parco. É, geralmente, trabalhado de uma maneira muito técnica em que vários modelos de 

cálculos são realizados para o conhecimento diversos tipos de informações (custo, tempo de 

viagem, segurança), não se realizando um estudo da real situação em relação a sua 

dimensão espacial, apenas se aplica teorias e métodos traçando ações muito genéricas. 
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A temática aqui exposta –o sistema de transporte como um importante agente na 

dinâmica urbana - necessita sim de atenção por parte da Geografia. A mesma efetiva-se 

como uma das ciências mais habilitadas para tal por conseguir unir em sua metodologia de 

análise o caráter técnico (influência na forma e na organização urbana) com o empírico (a 

maneira que esse sistema se apresenta para a população e como ela o percebe). Fato que 

não diminui a importância das pesquisas realizadas por engenheiros, arquitetos, 

economistas e sociólogos. 

Conforme Asmann (2004: 119): “É sabido que o transporte público urbano, até 

mesmo o mais simples, não se limita apenas à questão da mobilidade. Ele tem sempre uma 

influência estruturadora da cidade”. Partindo desse ponto de vista é conferido ao sistema de 

transporte sua importância na configuração espacial da cidade. Seja na sua forma: pelas 

mudanças na estrutura urbana, ou na sua função: pela constante reorganização da cidade 

realizada através de ações sociais - sendo estas resultantes das mudanças espaciais. 

Se ao longo da história, o transporte constituiu-se de grande avanço tecnológico, o 

mesmo progresso não se observa no que condiz ao seu uso social. Perante essa afirmação 

algumas perguntas tornam-se pertinentes: seria isso fruto do descaso dos planejadores e 

gestores; de pouca ação política por parte da população; de conflitos dos diferentes 

interesses, ou os diversos “papéis” que se pode assumir na mobilidade urbana? 

A participação popular no que diz respeito às decisões do poder público tem que ser 

trabalhada em diversas escalas, desde a coleta de lixo no bairro até na construção de 

grandes obras públicas, estudando e pesquisando as melhores políticas a serem escolhidas. 

Não podendo ser interpretada como uma questão de obtenção de favores, de simples 

assistencialismo, e sim como uma tentativa de ter os direitos de cidadão respeitados e 

reconhecidos. 

Todavia, na prática não se observa essa participação, pelo menos no que diz 

respeito aos transportes, ainda se verifica que a maioria da população não opina e não 

participa das ações relacionadas ao sistema de transporte que vivencia, por acreditar que 

não seja de sua competência ou porque não perceba a importância do mesmo no 

funcionamento da cidade e a influência que tem ele em sua vida cotidiana. 

Conseqüentemente, conhecimento empírico da população pode ser subestimado e a 

maioria decisões sobre as políticas adotadas ainda ser, predominantemente, de caráter 

técnico. 

Porém, não se deve considerar que alguns planejam para que outros executem as 

ações, a mesma pessoa pode fazer ambas as coisas ou deve pelo menos acompanhar a 

etapa da qual não participou efetivamente. A separação entre planejamento e execução 

pode prejudicar o desenvolvimento e a realização do objetivo. 
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O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a influência do Trensurb -trem 

metropolitano operado pela Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (TRENSURB S. A) - 

na configuração espacial da cidade de Sapucaia do Sul através da observação das 

mudanças na paisagem desde a sua implantação até os dias atuais e, do papel exercido 

pelo trem na modificação e organização da cidade. 

O objetivo se desdobra em dois objetivos específicos: a) avaliar as transformações 

ocorridas após o surgimento do Trensurb através da análise de mudanças nos traçados das 

vias e nas edificações; no transporte urbano intra e intermunicipal e, na esfera da indústria, 

do comércio e dos serviços locais; b) analisar a participação popular no processo de 

implantação do trem metropolitano e as representações construídas pela população - 

localizada nas intermediações da linha do respectivo trem - em relação às essas 

transformações. 

A paisagem é utilizada como categoria de análise devido a sua plasticidade e 

também por permitir que se trabalhe com forma e função simultaneamente. 

“Ao optarmos pela análise geográfica a partir do conceito de paisagem, 

poderemos concebê-la como forma (formação) e funcionalidade 

(organização). O conceito privilegia a coexistência de objetos e ações 

sociais na sua face econômica e cultural manifesta” (Suertegaray, 2000:). 

Conceituação que também se faz necessária se refere aos transportes, esta advém 

de considerações quantitativas (tecnologias) e qualitativas (funções), a modalidade de 

transporte desse estudo é o trem metropolitano. Trem porque não possuir toda tecnologia do 

metrô e por ser de superfície; já metropolitano pela função de mobilidade de massa que é 

característica das regiões metropolitanas. 

O trem do presente trabalho abrange a RPMA - Região Metropolitana de Porto 

Alegre, através das seguintes municípios: Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e 

São Leopoldo, denominado como Trensurb. A área de estudo é a cidade de Sapucaia do 

Sul através das estações Luiz Pasteur e Sapucaia. 
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Fonte: A autora. 

Localização da área de estudo* 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul – Secretaria de Coordenação e 

Planejamento 

* Área de estudo delimitada pela autora 

PAISAGEM URBANA, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE 

Paisagem: instrumento de análise da dinâmica urbana 

A paisagem é um conceito que se apresenta de forma cíclica na ciência geográfica, 

existindo épocas que é bastante utilizado, enquanto que em outras, quase esquecido. 

Porém, a cada volta ele ganha fôlego e uma nova roupagem. Na geografia clássica o 

conceito era empregado na descrição de localidades rurais na tentativa de esclarecer a 

formação de paisagens agrárias. 

As paisagens geográficas eram estudadas enquanto conjunto de formas criadas 

pela ação humana sobre a natureza. Em primazia era buscado compreender características 

naturais, formas de relevo em geral e as modificações realizadas pelo homem. A 

materialidade da paisagem era o que guiava esses estudos, era vista como forma, era o 

resultado da soma de aspectos naturais e o seu (re)trabalhamento através das ações 

humanas. 

Embora a observação da paisagem, enquanto materialidade, é de grande interesse 

para avaliar as transformações sofridas pelo espaço, também se torna necessário observar 
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essas mudanças a partir das ações praticadas pelo homem, expressas através da 

funcionalidade dessas formas. A paisagem não é apenas aquilo que se vê com “uma visada 

de olhos”, existem muitas coisas além das formas, que não podem ser percebidas de 

maneira palpável. 

“(...) entendemos a paisagem geográfica não apenas como uma cena real 

vista por um observador, mas sim um sistema de múltiplas interpretações 

que irão variar de acordo com as características relacionadas, que foram 

selecionadas por aqueles que buscam investigar e analisar a paisagem” 

(Neves, 2003:31). 

De acordo com Suertegaray (2000) a paisagem pode ser percebida como um 

conceito operacional, o qual permite a análise do espaço geográfico sob uma dimensão, 

esta integradora de elementos naturais, socioeconômicos e culturais. Sendo de importância 

também observar a relação espaço /tempo que ela congrega, não sendo resultado apenas 

do que ocorre no presente, mas carregando consigo herança de ações passadas. 

“A paisagem de hoje guarda momentos diversos do processo de produção 

espacial, que permite-nos vislumbrar elementos para discussão da 

evolução da produção espacial, remetendo-nos ao modo pelo qual foi 

produzida” (Carlos, 1994: 43). 

A complexidade da dinâmica urbana torna imprescindível um estudo detalhado de 

seus processos através do tempo e do espaço com intuito de desvendar formas e funções. 

Por conseguir integrar essas características a paisagem se apresenta como método 

analítico bastante pertinente. 

“Como forma de manifestação do urbano, a paisagem (urbana) tende a 

revelar uma dimensão necessária da produção espacial, o que implica ir 

além da aparência; nesse contexto, a análise já introduziria os elementos 

da discussão do urbano considerado como processo” (Carlos, 1994: 43). 

A produção do espaço não ocorre de maneira harmoniosa, pelo contrário, é cheia de 

antagonismos e contradições. Partindo dessas contradições o espaço urbano pode ser 

analisado tanto do ponto de vista do produtor que se apropria do espaço e de sua estrutura 

a fim de especulá-lo da maneira mais rentável ou do consumidor que utilizará 

essencialmente para sua sobrevivência. 

“E a inter-relação entre os fatores físicos e os sociais será a expressão 

material da unidade contraditória de relações entre a sociedade e a 

natureza, seja esta natural ou já transformada” (Carlos, 1994: 52). 

 10312 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Por acumular em sua constituição ações de vários tempos paisagem também é 

histórica: acontecimentos podem ser observados através das marcas que ao longo de suas 

vidas os homens deixam no espaço; também é síntese por expressar forma e função 

simultaneamente; a paisagem é humana, por refletir as ações sociais. Através da paisagem 

podem ser percebidas as relações de poder e as desigualdades sociais, isto por meio dos 

contrastes decorrentes do processo de produção e reprodução do espaço urbano. 

Essencialmente todos participam da construção do espaço, porém poucos conseguem se 

apropriar dele. 

A paisagem como categoria analítica é de grande riqueza para trabalhar com a 

questão urbana por integrar diversas características da produção espacial: gênese através 

do legado já constituído, a alteração das formas ao longo do tempo, organização em virtude 

das funções assimiladas e finalmente, o valor simbólico e suas representações. 

Industrialização e Urbanização 

Ao mesmo tempo em que o processo de industrialização se intensifica e se expande, 

o processo de urbanização acelera. Muitos autores afirmam que o primeiro é o que 

proporciona condições que para a ampliação e concretização do segundo. Essa assimilação 

se torna compreensível ao fazer um histórico sobre o surgimento das cidades e entender 

que as mesmas passam a existir pela necessidade de comercialização do excedente 

produzidos nas áreas rurais e pela conseqüente migração campo /cidade. 

A necessidade de especialização surge e, logo a divisão do trabalho torna-se 

necessária, fazendo com que cada um exercesse papel diferenciado no espaço em que 

habitava. Essa diferenciação se refletiu na produção diferenciada desses espaços e, 

também uma necessidade de aglomeração e circulação de pessoas e mercadorias. 

É fato que o processo de industrialização proporcionou as condições acima 

citadas, porém isso não ocorreu homogeneamente porque certas regiões se urbanizaram 

bem mais aceleradamente do que outras. No Brasil um bom exemplo é conferir o 

desenvolvimento da cidade de São Paulo, desde o ciclo do Café, o incremento industrial e, 

atualmente o papel de cidade informacional que lhe é conferido.Nenhuma outra cidade em 

nosso país conseguiu chegar a esse patamar. Partindo disso, percebe-se que é de extrema 

perspicácia a investigação das conseqüências do fenômeno da urbanização. “Nessa 

perspectiva, entender a urbanização, é procurar entender o próprio desenvolvimento do 

capitalismo”, como afirma Sposito (2001:43). 

A cidade é herdeira direta das conseqüências do rápido crescimento populacional 

causado pela revolução industrial, este que provocou uma reestruturação de seu espaço 

interno. 
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“A urbanização via industrialização não deve ser tomada apenas pelo 

elevado número de pessoas que passaram a viver em cidades, mas 

sobretudo porque o desenvolvimento do capitalismo industrial provocou 

fortes transformações nos moldes da urbanização , no que se refere ao 

papel desempenhado pelas cidades, e na estrutura interna destas 

cidades”( Sposito, 2001:43). 

Essa reestruturação converteu o solo à condição de mercadoria como qualquer outra 

e nem todos possuíam condições financeiras para comprar seu “espaço”. Verifica-se um 

adensamento habitacional acompanhado de precariedade de infra-estrutura. 

A compra de solo urbano denota também a aquisição dos serviços que o integram, 

ou seja, através da regularização fundiária o individuo “compra” os serviços que são 

indispensáveis para a vida de todo cidadão. É aí que começam a surgir os “problemas” 

urbanos devidos alguns déficits de caráter habitacional, hospitalar, de falta de água e 

esgoto, de escolas, de transportes coletivos e até de áreas para lazer. A decisões tomadas 

por uma minoria, afeta grande parte da população, o direito individual de propriedade se 

sobrepõe ao interesse coletivo. A população de baixa renda é destituída de todos esses 

serviços por não poder se inserir na lógica mercadológica que a cidade passa a representar. 

Contribuição geográfica: tentativa de unir teoria e prática 

O estudo das práticas urbanas e a busca de soluções para um melhor 

funcionamento das mesmas - por tudo que já foi enfatizado nas páginas anteriores – 

tornam-se primordial em nossa conjuntura. “(...) E, no entanto, as questões relativas à 

Cidade e à realidade urbana não são plenamente conhecidas e reconhecidas; ainda não 

assumiram politicamente a importância e o significado que têm ao pensamento (ideologia) e 

na prática” (Lefebvre, 2001:2). 

A necessidade de se assegurar o direito à Cidade, conforme afirma Lefebvre passa 

pelo domínio público ao mesmo tempo em que o urbanismo torna-se ideologia e prática. É 

aí que são perceptíveis e importantes as contribuições que a Geografia pode proporcionar, 

por ser uma ciência que procura apreender a relação do homem com seu espaço 

circundante. Este (o espaço) que é constantemente trabalhado e transformado pela ação do 

homem, através do estudo da paisagem pode se revelar como síntese da materialização e 

representação da vida cotidiana ao longo da história.Conforme Milton Santos (1996: 43) o 

espaço pela perspectiva geográfica “(...) é a soma indissolúvel de sistemas de objetos e 

sistema de ações. (...) a ação é um ato projetado, o ato é um comportamento orientado, o 

sentido da ação é o correspondente do ato projetado (...)”. 
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Partindo do raciocínio de que nem todos participam ativamente da produção e 

apropriação do espaço, fica-se à mercê daqueles que - através de capital privado - adquirem 

controle de certas parcelas do solo urbano, utilizando-as para fins especulativos. Uma 

ciência analítica da cidade está ainda hoje em esboço, como interpreta Lefebvre, tenta-se 

superar as ideologias e as práticas que fechavam os horizontes, que eram pontos de 

estrangulamento do saber e da ação. 

“A geografia enquanto ciência começa a explicar o processo de produção 

espacial a partir da produção-reprodução da vida humana. Nesse sentido, 

o homem, de habitante passa a ser entendido como sujeito dessa 

produção” (Carlos, 1994:158). 

A dicotomia que poucos afirmam que ainda existe entre os ditos geógrafos físicos e 

os humanos e a busca da superação da mesma, forneceram subsídios para que a Geografia 

se tornasse competente em sua metodologia de análise da cidade ao tentar abranger 

incansavelmente a relação do homem com o meio circundante. 

 Planejamento e o contexto histórico: planejar é participar 

Planejar é uma atividade inerente ao homem. Pensar antecipadamente uma ação é 

válido no sentido de conduzi-la de maneira que seu objetivo seja alcançado e que o risco 

que provém da imprevisão seja menor. Apesar dessa atividade perpassar pela vida de 

todos, o termo (conceitualmente) ao longo da história foi transformado, sendo seu 

significado distorcido; o que será mais explicado adiante. 

Em nossos dias atuais, percebe-se a tentativa de superar paradigmas acerca desse 

tema, certos autores - como Marcelo Lopes de Souza –demonstram que a superação 

conceitual é bastante necessária. O planejamento quase sempre teve seu significado 

orientado conforme os interesses dominantes, isso porque ele é uma ferramenta muito 

poderosa para que as ações tomadas reflitam a vontade de quem está no poder. Cria-se o 

mito que o indivíduo comum não teria capacidade (instrução) para participar efetivamente 

desse processo por não possuir esse conhecimento técnico da cidade. A idéia do 

superprofissional é disseminada, um grupo restrito de pessoas tornava-se responsável pelo 

planejamento de ações que afetariam a vida de muitas outras. 

O tipo de planejamento realizado em um dado local ao longo de um respectivo tempo 

pode contribuir muito para uma melhoria da qualidade de vida e também para o surgimento 

de justiça social, ou não. Exemplo disso é o que estamos vivendo e, que por muitos é 

chamado de “decadência do espaço público”. O espaço é visto como mercadoria e por esse 

motivo a idéia de manutenção e ampliação dos espaços públicos não é vista com muita 

simpatia. Se confrontados – tanto em nível qualitativo quanto em nível quantitativo - projetos 
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e investimentos direcionados a um uso privativo do espaço e os destinados ao uso público, 

esse contexto se apresenta de maneira bastante expressiva. 

É compreensível que o sistema de transporte por se apresentar de maneira bastante 

complexa, tenha a necessidade de projetos e ações de caráter especificamente técnico. 

Mas isso não impede que a população seja estimulada a participar mais, todavia, a mesma 

deve estar ciente da realidade que a rodeia. 

 A participação popular respectiva ao sistema de transporte, ainda é tímida, mesmo este se 

configurando como um grande agente urbano - seja em relação aos fluxos que coexistem na 

cidade ou então, nas mudanças estruturais e funcionais da paisagem urbana. 

O transporte urbano 

A mobilidade é intrínseca ao ser humano e ao longo da história dependeu 

diretamente da tecnologia do transporte da época. O direito de ir e vir é básico para que 

todo cidadão possa circular pela cidade. Primeiro o homem só podia contar com seu corpo 

para a locomoção, posteriormente com a domesticação de animais podia se mover mais 

rápido gastando menos energia. Como ser criativo e inventivo que é, cria outras maneiras 

de se locomover3: jangadas, barcos, navios, carruagens, bicicletas, trens, automóveis, 

motocicletas, aviões, metrôs e, na atualidade dedica-se ao desenvolvimento de naves 

espaciais. 

“Os problemas dos transportes nos centros urbanos foram crescendo, à 

medida que aumentavam a população e a atividade econômica; estes 

problemas, evidentemente, eram de natureza diferente em cada momento 

histórico” (Mello; 1979:23). 

A partir do que afirma Mello, considero desnecessário um histórico do transporte no 

Brasil, devido a cada contexto surgirem situações e problemas diferenciados. O ponto de 

partida são as décadas de 1950/1960 - época em que o processo de industrialização e de 

expulsão do campo “fervilhava” no Brasil, acelerando o processo de urbanização – e 

alterações sofridas nas relações condizentes ao sistema de transportes e as demais esferas 

do urbano. 

Dentro desse assunto me detenho ao transporte público coletivo, que na maioria das 

vezes, vem sendo tratado como um serviço qualquer. A importância do transporte no 

sistema urbano é o seu poder integrador das atividades urbanas como habitação, educação, 

saúde; essa afirmativa muitas vezes é negligenciada durante a formação de políticas de 

                                                 
3 Apenas referencio essas modalidades de transporte para associar sua implicação com o 
desenvolvimento urbano e seu caráter de peça-chave na estruturação e organização da cidade.  
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desenvolvimento urbano. A mobilidade tem um preço e -na sociedade capitalista que 

estamos imersos - o transporte privado representado pelo automóvel é visto como o supra-

sumo de status e individualidade. 

Há uma decadência do status do transporte coletivo, a exemplo das diligências à 

tração animal (séc. XIX), cedendo espaço aos bondes. A elitização antes presente, veio à 

popularização e conseqüentemente, uma desvalorização sócio-cultural do transporte 

coletivo. As desigualdades sociais são percebidas através do uso que cada um faz do 

transporte e as políticas realizadas para o desenvolvimento do mesmo. 

“A privação dos mais pobres ao acesso aos serviços públicos de transporte 

coletivo implica na queda da mobilidade urbana dessas populações, 

restringindo suas oportunidades de trabalho (...), suas atividades sociais 

(...), e o acesso aos serviços sociais básicos (...), ou seja, implica em 

exclusão social. Além disso, a baixa mobilidade resultante contribui para o 

agravamento do fenômeno da segregação espacial, principalmente dos 

residentes das periferias urbanas” (Gomides, 2003: 57). 

Como já mencionado na introdução deste trabalho, apesar de haver sido construída 

uma grande malha ferroviária no Brasil, transporte ferroviário foi gradativamente sendo 

abandonado, ficando apenas em funcionamento alguns trens e metrôs – por sua tecnologia, 

modalidade mais moderna do trem; implantado para suprir a demanda dos grandes centros 

urbanos do mundo. 

Investimentos maciços foram destinados para a construção da malha rodoviária 

nacional nas décadas de 1950/60, isso devido à implantação da indústria automobilística, 

conseqüência do processo de industrialização que atravessava o país. O problema decorre 

que não foram direcionados em mesma escala investimentos no que tange ao transporte 

coletivo, ocasionando um declínio de sua importância, eficiência e confiabilidade. 

“Esta situação permanece e tende a se agravar: a falta de transporte 

público de qualidade estimula o uso do transporte individual, que aumenta 

os níveis de congestionamento e poluição. Esse uso ampliado do 

automóvel estimula no médio prazo a expansão urbana e a dispersão das 

atividades, elevando o consumo de energia e criando grandes diferenças 

de acessibilidade às atividades”.(Comissão Temática, p. 1) 

O transporte coletivo é visto com um “mal-necessário” para quem não pode dispor de 

automóvel, como afirma o diagnóstico feito pelo Ministério das Cidades -através da 

Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. A qualidade da mobilidade urbana tem se 

deteriorado progressivamente e a os índices de mobilidade da população de baixa renda 

 10317



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

das regiões metropolitanas, vêm sendo efetivamente reduzidos. A morfologia urbana fica 

reduzida a um emaranhado de vias e, a sua função principal, à necessidade de adaptação 

ao processo de urbanização – este fortemente centrado no transporte individual. 

A maneira como se apresenta o serviço de transportes coletivo no Brasil, revela que 

o mesmo ainda não é efetivamente considerado como serviço público essencial. “A história 

admite a manutenção das desigualdades sociais pela irrisória absorção social ou 

desmercadorada das vantagens comparativas no avanço tecnológico aplicado aos 

transportes” (Silva: 2004:25). 

O papel do transporte na dinâmica urbana 

Muito já foi discorrido sobre o quão importante é o transporte na acessibilidade de 

outros serviços que compõem a dinâmica urbana e, também do papel integrador que 

desempenha. A inexistência dos sistemas de transporte tornaria mobilidade tão débil, a 

ponto de impedir a realização de muitas ações imprescindíveis em nosso cotidiano. A 

estrutura urbana existente impõe a necessidade de deslocamento constante: para o 

trabalho; a escola; o supermercado; o banco; o atendimento médico e, muitas outras 

atividades. 

Além da questão da mobilidade, outra função significativa do transporte é seu caráter 

“modelador” da paisagem urbana: o desenvolvimento de novas tecnologias relativas ao 

transporte modifica a estrutura utilizada por este. Um resgate histórico - sobre as 

modalidades presentes em um determinado espaço; a infra-estrutura destinada para cada 

uma delas e; as alterações necessárias para que a cidade se adaptasse a cada uma delas - 

confirmaria essa premissa. Fato decorrente é a valorização econômica de determinada área 

devido à concentração de infra-estrutura; e logo de uma “centralização” dos serviços e das 

diferentes modalidades de transportes. 

A mobilidade não se apresenta apenas na necessidade de deslocamento, mas 

também, nos papéis que podem ser exercidos no transporte urbano. 

“O enfoque tradicional do planejamento da circulação considera apenas 

dois papeis, motorista e pedestre, e os vê como entidades estáticas. No 

entanto, a dinâmica do trânsito é feita por meio de um grupo maior de 

papéis, sempre mutáveis (...)” (Vasconcellos, 1998 p. 76/77). 

O conflito de papéis pode se apresentar de duas maneiras: o conflito físico onde 

ocorre uma disputa pelo espaço em sua característica material e, o conflito político em que o 

espaço é disputado através dos interesses e as necessidades dos diferentes papéis dentro 

de cada sociedade. 
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O transporte é um serviço essencial que dá acesso a diversos outros, este modifica e 

transforma a paisagem urbana. Porém, seu caráter integrador e articulador ainda não 

alcançou a esfera social. Diariamente “lutas” continuam sendo travadas devido aos conflitos 

de interesses prejudicando assim, o planejamento e a gestão de um sistema de transporte 

que consiga atender as diferentes necessidades de sua população. 

SAPUCAIA DO SUL: DA PRIMEIRA FERROVIA DO ESTADO AO TRENSURB 

A relevância do resgate histórico 

Um breve histórico do município de Sapucaia do Sul é interessante no sentido de 

buscar entender nas ações passadas os caminhos que o mesmo percorreu e tentar 

compreender atual conjuntura do mesmo. Sapucaia surpreende pela sua história, sendo de 

conhecimento de poucos a ocupação bastante antiga e a importância que a mesma 

representou no contexto estadual. 

Baseio-me em Algayer (1992) através de sua obra A história de Sapucaia do Sul, 

para uma sinopse de aspectos mais importantes desse município que possui muitos fatos 

admiráreis a serem contatados. Esse resgate é significativo no sentido de acompanhar as 

mudanças estruturais a evolução de estradas, caminhos, a ocupação medida através do 

aceleramento das construções, da urbanização. 

 Fio condutor dessas mudanças à primeira Via Férrea do Rio Grande do Sul em 1874 

que ligava Porto Alegre a São Leopoldo e, posteriormente – na mesma linha – a instalação 

do Trensurb e a influência na configuração do município. As mudanças funcionais podem 

ser observadas pelas atividades que Sapucaia já incorporou: desde estâncias de criação de 

gado, sitos de lazer, industrialização acelerada trazendo consigo muita mão-de-obra que 

acabou por se estabelecer no município. Também grande condicionante dessas mudanças 

é a “barreira” conferida, tanto a primeira ferrovia quanto ao que a implantação do Trensurb 

representou: 

“Do lado oeste, a Prefeitura Municipal, as principais indústrias e 40 mil 

habitantes. Do lado leste a Câmara de Vereadores, os bancos comerciais, 

as lojas e mais 74 mil pessoas. Para ligar as duas regiões: apenas dois 

viadutos e seis passarelas de pedestres” (Zero Hora 03/03/1985, p 34). 

Percebe-se que a resultante dessa barreira física não foi somente de caráter de 

infra-estrutura, através de mudanças viárias e de novas construções, também foi de caráter 

funcional alterando a dinâmica do município e, por assim dizer simbólica ao configurar cada 

lado como uma cidade distinta. 
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Diversas histórias e relatos tentam justificar o nome de Sapucaia do Sul: desde a 

semelhança do Morro Sapucaia com o formato do fruto da árvore Sapucaia que não é 

natural da região Sul (lecytes-grandiflora) percebida pelos primeiros bandeirantes tropeiros; 

há historiadores que relacionam à existência dessas árvores ou até a presença um grande 

exemplar da mesma. Outros justificam este nome pelo grande número de aves existentes na 

região atraídos pelos frutos das figueiras que eram abundantes no município; isso porque no 

vocabulário indígena, "sapucaia" refere-se a contar, gritar, ou ave que grita. Existem aqueles 

que associam aos gritos de guerras de indígenas que ocuparam o local, sendo os registros 

sobre a presença desses indígenas, bastante imprecisos. 

Há quem acredite que a denominação vem da Fazenda Sapucaia4, propriedade de 

Antônio de Souza Fernando, que se estabeleceu em 1737 em terras próximas ao morro. O 

motivo que levou o latifundiário a nomear sua fazenda com esse nome é desconhecido, já 

que faltam indícios que provem a presença desta planta em suas terras. Segundo descreve 

Algayer (1992), seus filhos e netos fundaram estâncias que se transformaram em vilas e 

cidades como Montenegro, Canoas e Triunfo, já o genro Francisco Pinto Bandeira se 

apossou de uma faixa lindeira e fundou a Fazenda Guaixinin - Sapucaia. Posteriormente, a 

Fazenda Sapucaia foi herdada por Francisco de Souza e Oliveira que nela se estabeleceu. 

Todo esse contexto de ocupação por grandes latifundiários; as relações importantes 

que os mesmos estabeleciam com grandes figuras históricas de nosso Estado; as estâncias 

de criação de gado representativas na economia gaúcha, a localização geográfica (caminho 

entre Porto Alegre e os Campos de Cima da Serra) e a conseqüente abertura de uma das 

mais antigas estradas, sendo a primeira a receber capeamento asfáltico – denominada de 

RS-001- do Rio Grande do Sul conferiam ao que hoje seria o município de Sapucaia grande 

importância na conjuntura política gaúcha. 

No ano de 1846, com a criação da Capela Curada de São Leopoldo, Sapucaia 

passou a integrá-la como 1º Distrito. No dia 17 de julho de 1912, passa a condição de 7º 

Distrito de São Leopoldo. O Decreto Estadual nº 7.119 de 31 de março de 1938 estabeleceu 

a divisão administrativa e judiciária do Estado do Rio Grande do Sul e elevou a categoria de 

Vila à sede do 7º distrito leopoldense. Em 20 de agosto de 1961 é sancionada a Lei 

Estadual nº 4.203, de 14 de novembro de 1961, que cria o município de Sapucaia. 

Uma nova realidade passa a configurar Sapucaia do Sul: município que foi 

reconhecido pelos seus sítios de lazer e suas características bucólicas; passa por um 

momento de crescimento populacional5 e conseqüentemente, por uma urbanização 

                                                 
4 Primeiro núcleo de colonização privada no Rio Grande do Sul.  
5 A população de Sapucaia do Sul em 1920 era de 880 habitantes.Na década de 1960 chegou a 18.300 
a habitantes; em 1980 a 80.635 e, 122.751habitantes em 2000.  
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acelerada. A construção da rodovia BR-116 (década de 1940), a RS-118 (década de 1970) 

e posteriormente, a advinda de um considerável número de indústrias, a partir dos anos de 

1940 e, a intensificação desse processo de industrialização nas décadas de 1950/60 foi 

responsável por muitas mudanças em Sapucaia do Sul. 

A cidade começa a “inchar”, diversos loteamentos são criados e várias áreas são 

ocupadas irregularmente6 . O “inchaço” aqui é explanado no sentido da ocorrência de um 

aumento da ocupação sem o devido acompanhamento da infra-estrutura na mesma 

velocidade e assim, não se apresentando como processo de crescimento, “O surgimento de 

loteamentos em Sapucaia do Sul começou na década de 1940, sendo freado em 1966, 

através da aprovação de leis municipais que visavam o controle da expansão urbana” (Zero 

Hora, 21/11/1983, p. 37). 

 Muita coisa precisava ser feita: como: a pavimentação das vias principais, 

abastecimento de água, tratamento de esgoto, energia elétrica, rede de transporte e outros 

serviços indispensáveis para o bom funcionamento de uma cidade. 

Se realizada uma pesquisa para averiguar o número de moradores do município que 

seriam naturais de Sapucaia do Sul seria constatado que a grande maioria veio de outros 

municípios. Porém, considerando os dias atuais, não é oferta de empregos nas industrias o 

principal fator; se antes era a possibilidade de trabalhar em uma dessas grandes empresas 

que atraia o individuo para Sapucaia do Sul, agora fatores condicionantes é valor do solo7 e 

a facilidade de deslocamento para os municípios vizinhos, devido a sua localização 

estratégica na RMPA. 

O transporte ferroviário/ metroviário no Rio Grande do Sul 

Desde sua implantação até os dias de hoje viveu a ferrovia gaúcha sofreu 

imposições geográficas, políticas – militares - e econômicas, as últimas as mais 

condicionantes. O escoamento da produção era feito por vapores em que muitas vezes 

levava dias até que chegasse ao seu destino e, as ferrovias vieram preencher essa lacuna 

porque as dificuldades com o transporte encareciam o produto. 

Ao longo dos anos a ferrovia participou na formação da economia do nosso Estado: 

desde o tempo em que transportava significativamente o charque, até o transporte de 

produtos das indústrias petroquímicas. O Rio Grande do Sul contou por muito tempo com 

uma malha ferroviária bastante significativa, como a primeira Via Férrea que ligava São 

Leopoldo a Porto Alegre (posteriormente incluindo Novo Hamburgo), a Estrada de Ferro Rio 

                                                 
6 Problema que prossegue até os dias atuais.  
7 Valor que é inferior aos municípios de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, onde 
se localizam os maiores deslocamentos diários dos sapucaienses. 
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Grande – Bagé, a E. F. Porto Alegre - Uruguaiana; E. F. Santa Maria – Marcelino Ramos, 

entre outras. 

A Lei Provincial n ° 599 Em 10 de janeiro de 1867 – que ocasionou à implantação 

das ferrovias na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul - esboçava o primeiro plano 

ferroviário e também autorizava a construção de uma estrada de ferro entre Porto Alegre, 

até São Leopoldo, sendo seu concessionário o escocês John Mac Ginity.“A ferrovia viria a 

se constituir em um empreendimento destinado a ligar a Capital da Província a próspera 

região de São Leopoldo, com um serviço de trens rápido, seguro e econômico” (Centro de 

Preservação Histórica da Ferrovia no Rio Grande do Sul, 1985 p. 24). O primeiro trem corre 

em 1874 e, em 1876 finaliza-se a linha de concessão provincial, através da abertura da 

estrada do Rio dos Sinos à Novo Hamburgo. 

Estação Sapucaia em 1874 (data não confirmada) e, atualmente. 

 
            Fonte: Casa de Cultura de Sapucaia do Sul.                Fonte: A autora.   

Interessante destacar nesse caso, que antes dessa ferrovia a ocupação de Sapucaia 

era bastante dispersa – havia a presença de alguns fazendeiros donos de grandes 

extensões de terra – e que trabalhadores que participaram da construção foram adquirindo 

lotes na área central (no entorno da via férrea) e formando um pequeno núcleo. A 

implantação dessa ferrovia acarretou na formação de um primeiro vilarejo, podendo-se 

afirmar que a cidade de Sapucaia nasceu em virtude do trem. 

No ano de 1920, através do Decreto n° 14.222 a concessão para o Governo do Rio 

Grande do Sul e cria-se a VFRGS – Viação Férrea do Estado do Rio Grande do Sul, sendo 

gerida pelo Estado até o ano de 1957, quando é criada a RFFSA – Rede Ferroviária Federal 

S. A, esta que constituiu -se como uma empresa tipo companhia “holding”, criada para 

recuperar técnica, material e administrativamente as estradas de ferro. 

A rede ferroviária teve – tanto em relação ao transporte de pessoas como o de carga 

- importante papel no contexto histórico de nosso Estado, porém, com o passar dos anos a 

rede vai se deteriorando: 
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“(...) em 1965 é suprimido o trecho Rio dos Sinos - Novo Hamburgo. A 

década de 1980 mais uma vez veio reduzir os serviços desta Estrada 

pioneira, paralisando-se os trens entre Esteio - São Leopoldo e desviando-

se o tráfego para o novo ramal industrial, para dar início às obras de 

implantação do Trem Metropolitano da Trensurb” (Centro de Preservação 

Histórica da Ferrovia no Rio Grande do Sul, 1985 p. 28). 

O Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana (PDM), organizado 

pelo GERM (Grupo executivo da Região Metropolitana) e o Conselho Metropolitano de 

Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (CMM / RPMA) aponta para a 

necessidade da criação de um plano especifico para o transporte metropolitano. Elabora-se 

o PLAMET /P.A. - Plano Diretor de Planejamento de Transportes da Região Metropolitana. 

Conforme assegura este plano, “os problemas surgem, muitas vezes, de uma insuficiente 

utilização e, outras de uma utilização deformada ou demasiada dos recursos, seja qual for 

sua natureza” (Vol. I: 1976, p. 23). 

As conclusões oriundas do PLAMET /P. A. dividiram-se em três seções: Propostas 

em curto prazo, Recomendações em médio prazo e Diretrizes. Esta primeira seção divide-se 

em duas propostas: a) TRANSCOL: Estudo do Transporte coletivo da Região Metropolitana 

de Porto Alegre, onde se propõe a construção de grandes corredores para a circulação de 

ônibus –e, b) TRENSURB: projeto de engenharia do serviço ferroviário metropolitano frente 

às necessidades do transporte de massa no eixo norte-sul da RPMA Em longo prazo, a 

provável evolução tecnológica e operacional dos serviços regionais e locais do transporte 

coletivo. 

Para a implantação do Trem Suburbano (Metropolitano) da Região Metropolitana de 

Porto Alegre, foi criada em 1980 a TRENSURB8 (Empresa de Trens Urbanos S. A.) 

empresa de caráter estatal em que participaram em termos de capital: a RFFSA (Rede 

Ferroviária Federal), a EBTU (Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos); o Estado do 

Rio Grande do Sul; o município de Porto Alegre e o BRDE (Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul). 

                                                 
8 A TRENSURB S.A.é uma sociedade anônima de economia mista, tendo sua composição acionária a 
seguinte distribuição percentual: à União Federal 99%; ao Estado do Rio Grande do Sul 0,78% e 0,22 
% à Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Até 2002, a Trensurb vinculava-se ao Ministério dos 
Transportes, passando, em 2003, a atender as orientações do Ministério das Cidades. 
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Localização das Estações da Linha 1 Trensurb 

  
       Fonte: Trensurb S.A. 

As 

ferrovias a priori, foram concebidas para facilitar a mobilidade em áreas mais periféricas, 

estas geralmente deficientes no que diz respeito a meios de transporte. Mas as ferrovias 

também podem atuar significativamente no transporte coletivo urbano e, esta participação 

se dá por intermédio de trens especificamente existentes para isso, como o caso do trem 

metropolitano implantado na Região Metropolitana de Porto Alegre. 

As denominações desses trens apresentam-se de maneira bastante diferenciadas, 

os mesmo podem ser conceituados como: trens suburbanos, trens urbanos, trens rápidos 

urbanos (trens bala), trens pendulares, trens metropolitanos (também designados metrôs de 

superfície). A conceituação geralmente parte de dois critérios: tecnologia e função. O 

Trensurb já foi considerado trem suburbano e atualmente, é denominado tanto de trem 

metropolitano ou metrô de superfície: isso por possuir tecnologia de metrô, ser de superfície 

e atender a Região Metropolitana de Porto Alegre. Por uma questão particular e devido à 

abrangência da conceituação o Trensurb é designado como trem de superfície. 

 “Entre os anos de 1980 e 1985 foram realizadas as obras necessárias 

para a implementação da via, como colocação de trilhos, dormentes, rede 
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elétrica aérea e demais obras necessárias à reorganização do tráfego de 

veiculo(http://www.trensurb.gov.br/php/trensurb/historico.php 20/10/2004). 

 A execução das obras mostra-se mais difícil do que parecia, apesar da linha ser 

correspondente ao da antiga via férrea da RFFSA algumas desapropriações são 

necessárias, o que causa protesto da população atingida. O fechamento da via para o 

funcionamento do trem e a volta da “velha barreira” causa transtornos, como o 

remanejamento do tráfego rodoviário das cidades atingidas pelo trem e também dos 

estabelecimentos comerciais que se vêem prejudicados com a obra. Se localmente houve 

alguns transtornos, regionalmente -com a interligação mais eficiente a RPMA - os benefícios 

foram grandes, por este se apresentar como uma modalidade de transporte 

economicamente viável, rápida e segura. 

A paisagem se modifica anunciando também mudanças funcionais... 

APONTAMENTOS E RESULTADOS PARCIAIS 

Em virtude desse trabalho ainda estar sendo realizado; uma conclusão acerca do 

estudo de caso não se torna possível, porém, alguns apontamentos importantes podem ser 

explicitados. 

O município de Sapucaia do Sul sofreu mudanças significativas tanto em virtude da 

primeira via férrea quanto com a implantação do trem metropolitano. O sistema ferroviário 

dividiu (através de cercas de arame farpado) a cidade em duas secções, sendo uma distinta 

da outra. 

A primeira ferrovia foi responsável pelo surgimento de um primeiro “núcleo urbano”, 

pois atraiu e concentrou a população em seu entorno. A área central foi se constituindo ao 

longo dessa linha, tanto do lado leste, quanto do oeste. Essa divisão também foi 

responsável pela estagnação do desenvolvimento comercial e de serviços, pois estes se 

dispersaram em alguns pontos da área de entorno do trem. 

Entretanto, pela facilidade de acesso tanto de pessoas como de cargas: 

representada pela ferrovia; a BR-116 e a RS-118 foram condicionantes para a instalação – a 

partir dos anos de 1950 - de grandes industrias em Sapucaia do Sul (a exemplo da Gerdau 

S. A) e um grande contingente de pessoas veio para o município com intuito de trabalhar e 

residir no município - época em que surgem diversos loteamentos. Esse processo de 

ocupação foi muito intenso, podendo-se afirmar que fugiu do controle da administração 

pública, o município não possuía infra-estrutura e nem estava preparado para esse 

fenômeno. Em meados dos anos de 1970 a freqüência do trem (chamado de trem-operário) 

é apenas de três viagens diárias, carregando cerca de 300 pessoas; na década de 1980 ele 
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é praticamente utilizado para deslocamento de cargas; podia-se cruzar a cidade pela via 

porque não havia mais as cercas de arame. 

Em 1985 implanta-se na mesma via o Trensurb e a cidade volta a ser dividida 

novamente, porém, desta vez esse seccionamento é mais agressivo. Porque a antiga 

ferrovia estimulou a ocupação de seu entorno, não havia um núcleo urbano consolidado; e 

na inserção do Trensurb a realidade era outra: já havia se habituado a cruzar a linha do 

trem, estando ambos os lados interligados. 

A “barreira” representada pelo fechamento da via para utilização do trem 

metropolitano, dividiu não só fisicamente a cidade, mas também, funcionalmente. Alguns 

estabelecimentos comerciais que se localizam no lado oeste, mais precisamente na Avenida 

Rubem Berta, fecharam ou “migraram” para o leste. O lado oeste por bastante tempo foi 

caracteristicamente residencial9, enquanto que no leste concentrava-se o comércio e os 

serviços. Houve uma valorização dos lotes que localizavam na área de entorno do trem, e a 

ocupação (pela população de baixa renda) de áreas que não eram muito valorizadas. 

Relativo ao sistema de transporte rodoviário existente, representou um estímulo no sentido 

de melhoria e de criação de novas linhas intramunicipais para integrar ônibus /trem e 

também melhoria das intermunicipais - devido à concorrência com o Trensurb. 

A paisagem da cidade se modificou, algumas passagens são construídas para 

diminuir este impacto10 -na forma de viadutos e passarelas. Porém, a passagem11 mais 

importante foi deixada para um outro momento e foi, aí que a população percebeu o que 

havia ocorrido no município e cogitou-se a necessidade de um acesso a partir da inserção 

de um túnel. 

Em escala regional o Trensurb, representa um avanço em termos de modalidade de 

transporte pela segurança rapidez e tarifa bastante acessível e; de agente integrador da 

RPMA pela facilidade em se deslocar pelos municípios vizinhos. Todavia, em escala local 

essa facilidade, proporcionou a população de Sapucaia consumisse em outros centros 

urbanos como Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo; “atrofiando” o comércio local que não 

tinha condições de concorrer com esses centros. O caráter mais subjetivo, mas não menos 

importante, é o que esse contexto representa para a população, apesar do Trensurb 

integrar-se à paisagem local, essa divisão funcional ainda continua, mesmo tendo diminuído 

significativamente nos últimos anos. 

                                                 
9 Apesar do setor industrial localizar-se neste lado, ao longo da BR-116 e da RS 118.  
10 Algumas dessas passagens não coincidem com as da antiga ferrovia. 
11 A Avenida Rubem Berta, esta fazia a interligação de vias importantes do município e era muito 
utilizada para acessar o município de Sã Leopoldo.  
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Esse estudo de caso é de utilidade para demonstrar que o sistema de transporte não 

deve ser encarado somente por um viés técnico – porém, não subestimando sua 

importância - seu planejamento deve ser direcionado conforme as peculiaridades locais sem 

com isso se esquecer do caráter regional e principalmente: tomar como seus, os objetivos 

da economia da cidade e os interesses gerais da população. 
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