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O papel dos veículos comerciais leves-vans e kombis na mobilidade 

espacial da metrópole do Rio de Janeiro 

Mauro Kleiman 

 

 

O quadro de precariedade do 

transporte coletivo por ônibus e 

ausência de sua integração inter-

modal com trens e metrô, 

combinada com as transformações 

produtivo-econômicas e a nova 

dinâmica territorial abriram espaço 

para o transporte por veículos 

comerciais leves –vans e kombis. 

Estes veículos atualizam o processo 

de reestruturação da dinâmica 

territorial da metrópole assumindo a 

interligação dos pontos difusos 

sejam áreas de moradias, comércio, 

serviços, emprego, lazer...Sendo 

menores que os ônibus conseguem 

penetrar por caminhos estreitos, 

não pavimentados, com aclive, 

encontrados na periferia e nos 

morros das favelas. Tem uma maior 

flexibilidade de horários e itinerários 

e pontos de paradas mais livres. 

Estas suas características 

acentuam-se quando atuam 

informalmente (mais da metade da 

frota da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro), como veículos não-

particulares; baseado numa 

permissividade do poder público, 

em geral em troca de favores 

políticos de cunho clientelista, ou 

mais ainda quando são clandestinos 

(veículos particulares). 

 O transporte por 

vans/kombis será assim funcional 

para os setores populares com um 

modelo de serviço “porta-a-porta”.  

Mas este tipo de transporte também 

será seletivo ao direcionar-se numa 

outra via para a camada de renda 

alta com serviço de maior qualidade 

– melhores veículos, 

climatizados...atendendo por vezes 

com exclusividade determinados 

grupos, inclusive como por idade, 

gênero, para determinados usos – 

trajeto casa-trabalho, casa, lazer, 

etc. 

As vans e kombis prestam-se 

à função de elo funcional articulador 

da metrópole difusa e com seu 

Centro e sub-centros, e para a 

circulação intra-localidades seja 

entre os loteamentos populares ou 

condomínios fechados de alta renda 

e o comércio local,seja inter-

localidades do “corredor” de cidades 

que tem se formado ao longo das 
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rodovias(BR040;BR 124,BR 116,BR 

101,entre outras).Assumem,assim a 

característica  da morfologia difusa 

do território e dos mercados de 

trabalho informais e pólos de 

comércio, lazer, e serviços.Servem 

os veículos leves, com qualidades 

de serviço diferenciado, às camadas 

de menor e de maior renda. Para os 

de maior renda o serviço é feito em 

trajetos diretos(sem paradas 

intermediárias) entre os 

condomínios e os centros dos 

municípios, ou direto a shoppings, 

ou para o Centro da metrópole.Por 

observação direta e entrevistas (   

“Mobilidade sócio-espacial na 

RMRJ” - IPPUR - UFRJ 2007 ) 

verificamos que tanto nas cidades 

serranas como nas praianas cada 

condomínio contrata uma van para 

trajeto diário até o Centro da 

metrópole(em geral dois horários/ 

dia com ida pela manhã e volta no 

fim da tarde, e vans com varios 

horários(em geral dois pela  manhã 

e dois a tarde para os 

deslocamentos para o comércio, e 

serviços locais).Para os de menor 

renda os veículos oferecem 

acessibilidade “porta-a-porta” 

(inclusive em áreas de difícil 

acesso), onde o ônibus não entra 

devido a demanda rarefeita, porque 

por sua flexibilidade de trajeto e 

velocidade permite interconexões 

intra-periferia e periferia-núcleo 

central da metrópole com maior 

intensidade.Contamos nas cidades 

serranas 12 linhas intra-bairros em 

Petrópolis,7 em Teresópolis e 4 em 

Friburgo;e nas cidades praianas 13 

linhas em Niterói,55 em São 

Gonçalo,42 em Alcântara,10 em 

Itaboraí,4 em Marica,4 em Cabo 

Frio,2 em Araruama,todas com 

vários horários/dia.Já as linhas para 

o Centro da metrópole são 31 da 

“Grande Niterói” (que engloba 

Niterói, São  Gonçalo, Alcântara, 

Itaboraí, Marica, Rio Bonito, 

Cachoeiras de Macacu, entre outra 

cidades), 6 das cidades da Região 

dos Lagos,2 da Região Norte;e 4 

provenientes das cidades serranas. 

( Pesquisa IPPUR-UFRJ 2007). 

Contribuem assim, as vans, para 

uma periferização mais distante 

ainda, e difusa, dos setores 

populares.Como fazem paradas 

intermediárias e de forma livre 

possibilitam o aparecimento e 

consolidação de vários núcleos de 

concentração de moradias 

populares ao longo das 

estradas,onde os ônibus de carreira 

regulares não podem parar por 

conta da legislação e o transporte 
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informal pode.Somando-se os 

deslocamentos por veículos 

leves(formais ou informais),com os 

de ônibus e automóveis verifica-se o 

intenso movimento de 

deslocamentos das cidades  para o 

Centro “histórico” da metrópole, e os 

sub-centros, mostrando serem dois 

dos fluxos de veículos e número de 

viagens mais importantes 

registrados. (PDTU RJ 2005, 

DETRO RJ 2005). 

 

Então, na metrópole 

expandida do Rio de Janeiro se tem 

movimentos de  deslocamentos 

difusos, atomizados, justapostos a 

deslocamentos concentrados no 

interior das cidades, dados pelos 

veículos comerciais leves que 

propiciam certo grau de mobilidade 

às camadas de baixa renda. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




