
Soluções
para a
‘imobilidade’
urbana

● Morte do governador
licenciado Mário Covas,
em 6 de março. A capital
parou para acompanhar
o cortejo fúnebre, que
partiu do Palácio dos
Bandeirantes rumo a
Santos

ESPECIAL

Objetivo: formar um anel viário
para reduzir o tráfego pesado
de estradas e avenidas da re-
gião metropolitana
Início: Trecho Oeste (1998),
Trecho Sul (2007)
Término: Oeste (2002), Sul
(2010), Leste (2012) e Norte
(2014)
Custo: Oeste (R$ 1,6 bilhão),
Sul (R$ 4,6 bilhões), Norte e
Leste (sem previsão)
Avaliação: um projeto similar
havia sido desenhando nos
anos 1960. Para o ex-secretá-
rio estadual de Transportes
Adriano Murgel Branco, a de-
mora de quatro décadas na
construção obrigará o Estado a
pensar num novo anel viário
em pouco tempo. “Vai atenuar
o congestionamento só por
três ou quatro anos.” Com as
obras finalizadas, o governo
estima redução de 37% do mo-
vimento de caminhões na Mar-
ginal do Pinheiros e de 43% na
Av. dos Bandeirantes. Embora
reconheça os benefícios da
obra, o engenheiro de tráfego
Sérgio Ejzenberg
prevê problemas na
vida de quem mora
perto do Rodoanel.
“Vai espalhar a man-
cha urbana para um
lugar onde jamais se
fará metrô.” Em res-
posta, a Secretaria
Estadual dos Trans-
portes informou que
o Rodoanel não per-
mite acesso local e,
por isso, evitará inva-
sões no seu entorno

Especialistas analisam principais
obras e fazem propostas

Objetivo: ligar o centro a São
Mateus e, depois, até Cidade
Tiradentes
Início: 1998
Término: 2012
Custo: R$ 4 bilhões (R$ 1,2 bi-
lhão para o Fura-Fila e R$ 2,8 bi
para o projeto com monotrilho)
Avaliação: o Expresso Tiraden-
tes, antigo Fura–Fila e Paulistão,
foi planejado para ter 170 km,
mas agora ficará com 32 km. As
obras pararam duas vezes: com
Celso Pitta e Marta Suplicy. “O
Fura-Fila é agressivo e não é a

melhor solução”, diz o urbanista
Marcelo Morettin. O primeiro
trecho, do Parque D. Pedro até o
Sacomã, foi aberto em 2007. Em
março, a Prefeitura entregou o
trecho até o terminal da Vila Pru-
dente. No mês passado, porém,
decidiu passar o projeto para o
Estado, que fará um prolonga-
mento da Linha 2 do metrô com
monotrilho. Em resposta às críti-
cas, a Prefeitura informou que,
na última pesquisa de satisfa-
ção, 76% classificaram o serviço
como ótimo/bom

● O rodízio de veículos na
cidade foi estabelecido
pela Lei 12.490 com o
propósito de diminuir os
congestionamentos e reduzir
a emissão de poluentes na
atmosfera. Em 3 de outubro

● Término do Trecho Oeste
do Rodoanel, a primeira parte
da obra a ser entregue. Anel

viário recebe o nome
de Mário Covas

“O segredo é
desencorajar o
uso de carro”

Objetivo: ampliar o número de
pistas para reduzir a lentidão
Início: junho de 2009
Previsão de término: março
(pista central) e outubro
(complexo) de 2010
Custo: R$ 1,3 bilhão
Avaliação: o engenheiro Jaime
Waisman vê a ampliação como
um “sacrifício necessário”, pois
terá uma função até o término
do trecho sul do Rodoanel. “É o
preço que se paga pela falta de
planejamento.” A Promotoria
de Habitação e Urbanismo ten-
tou barrar as obras alegando,

entre outros motivos, o risco de
agravamento de enchentes cau-
sado pela impermeabilização
do solo. A questão ambiental
também é alvo de críticas do
arquiteto e urbanista Siegbert
Zanettini. “Derrubaram 50 árvo-
res para fazer pistas que não
vão resolver o problema.” Se-
gundo a Dersa, a impermeabili-
zação atingirá “apenas 0,006%
da área da bacia do Tietê” e se-
rão plantadas 83 mil árvores
perto da Marginal. Outras 63
mil mudas farão parte do
Projeto Várzea do Tietê

Objetivo: ligar Guaianases a Ar-
thur Alvim. Serão 9 km de pistas,
com 3 faixas em cada sentido
Início: dezembro de 2003
Término: não informado
Custo: R$ 207 milhões
Avaliação: a obra já leva seis
anos. Enquanto seguem os gastos,
especialistas apontam a solução
em outras direções. “É preciso
que a região receba mais malhas
de metrô”, diz o engenheiro de
tráfego Sérgio Ejzenberg. O ex-se-
cretário estadual de Transportes
Adriano Murgel Branco concorda
e diz que a linha de metrô da re-
gião está saturada e a zona leste
precisa de transporte de “alta ca-
pacidade”. Segundo a diretora do
Deurb, Nilza Maria Toledo Ante-
nor, a Radial corre em paralelo
com a Linha 3 do Metrô e a Linha
11 da CPTM, que são as principais
linhas de transporte de alta capaci-
dade das duas empresas. Antenor
acrescenta que a prioridade da
Prefeitura é o transporte coletivo e
a integração de quatro novas li-
nhas à região está planejada

● Celso Pitta entra para a
história como o primeiro
prefeito paulistano a ter um
pedido de impeachment
submetido a votação no
plenário da Câmara. Manteve
o cargo, mas os escândalos
marcaram o fim do malufismo
– Paulo Maluf era padrinho
político de Pitta.
O ex-prefeito morreu de
câncer, no mês passado

Eles desistiram
do volante

Ou você está entre os 6 milhões
que entopem as ruas de carros
ou é um dos 5 milhões que se
esprememnotransportecoleti-
vo. É preciso investimentos pa-
ra osdois lados, mas adistribui-
çãoderecursosparaamobilida-
de urbana foi sempre desigual.
A convite do Estado, urbanis-
tas e engenheiros analisaram
projetos (alguns não concluí-
dos), com resultados variados
na tentativa de melhorar a vida
na capital. Sobram propostas e
falta consenso. Há pelo menos
duas certezas: deve-se investir
em transporte público e redu-
zirdeslocamentoscomautomó-
vel. “São Paulo não precisa es-
tar condenada a viver pior”, diz
Aílton Pires, presidente da As-
sociaçãoNacionaldeTranspor-
tes Públicos (ANTP).

DISTRITALIZAÇÃO
Aocupaçãodesordenadafazmi-
lhares de pessoas se desloca-
rem de um extremo a outro da
cidade, o que complica trânsito
e superlota transporte público.
Distritalização é uma saída.
“Você fica onde mora. São 96
distritos. Poder público e a ini-
ciativa privada têm de investir
neles”, diz o vereador e presi-
dente da Comissão de Trânsito
eTransportedaCâmara,Ricar-
do Teixeira (PSDB).

TRANSPORTE PÚBLICO
Estado vai investir R$ 20 bi-
lhões no Metrô, na CPTM e
EMTU/SP. Trata-se da expan-
são da rede de trilhos (de 61,3
para 240 km), adoção do metrô
de superfície, compra de trens
daCPTM e ampliação decorre-
dor de ônibus. Para José Baião,
presidente da Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de
Metrô, o Metrô paulista é aca-
nhado em tamanho. “O de Ma-
driéquatrovezesmaisextenso,
temotriplodelinhasetranspor-

ta quase o mesmo volume.”
Com a expansão, o total de pas-
sageirosdevesubir55%(são3,3
milhões por dia) e o tempo de
deslocamento cair 25%.

CICLOVIAS
OInstitutoParadaVital,Prefei-
tura e Estado criaram em 2008
áreasnasestaçõesdeMetrôpa-
ra aluguel e estacionamento de
bicicletas.“Éeficienteparacur-
tasdistâncias”,diz opresidente
do instituto, Ismael Caetano. O
presidente da ANTP questiona
o impacto no trânsito – são 305
mil viagens diárias, diz pesqui-
sa “Origem e Destino”. Para
2010, estão previstas ciclovias
ao lado do Autódromo de Inter-
lagos e ao longo das Marginais.

RODÍZIO
Quandocomeçou,em1997,oro-
dízio tirou 20% dos carros das
ruas no horário de pico. A frota,
porém, cresce 5% ao ano. Ago-
ra, tramita na Câmara projeto
que prevê ampliação da restri-
çãoparadoisdias.“Aclassemé-
dia já tem dois, três carros. Só
elimina o pobre, que tem um”,
diz o especialista de trânsito
AlexandreZumWinkel,dacon-
sultoria Tranzum.

PEDÁGIO URBANO
Em 2011, o motorista terá o car-
romonitoradoporchip.NoChi-
le, a tecnologia é usada para co-
brarpedágionasestradase,em
Londres, para o pedágio urba-
no. O prefeito Gilberto Kassab
(DEM) nega, mas especialistas
acreditamqueacobrançaé ine-
vitável. “Pode cobrar mais dos
veículos poluidores ou não co-
brar de quem não polui”, diz o
urbanista Cândido Malta Cam-
pos Filho. ● ANA PAULA GARRIDO,

BRUNO BOGHOSSIAN, LARISSA LINDER,

LÍGIA AGUILHAR, LUIZ GUILHERME GER-

BELLI, MANUELA FRANCESCHINI E RA-

FAEL MORAES MOURA

TIAGO QUEIROZ/AE–8/8/2008

DIVULGAÇÃO

MONALISA LINS/AE

Aumentar os gastos para tirar
o carro da garagem é a solução
apontada pelo especialista em
trânsito do Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT) Ri-
chard Larson para melhorar o
trânsitona capital.Leia osprin-
cipais trechos da entrevista.

Quais os maiores erros das cida-
des que sofrem com a lentidão?
Um deles é ampliarem rodo-
vias achando que vão resolver
o problema. Isso, na realidade,
acaba criando mais demanda e
resulta em um sistema tão
ruim quanto o antigo.
A solução para o trânsito em São
Paulo é tirar os carros das ruas?
No século 21, não vamos tirar
as pessoas dos carros. Mas po-
demos desencorajar o uso, au-
mentando impostos sobre a ga-
solina, criando faixas para
quem dá carona e oferecendo
via rápida com pedágio, para
que as pessoas possam esco-
lher entre usar o trecho lento e
gratuito ou o rápido e pago.
Osenhor tambémcostumasugerir
o fim dos estacionamentos?
Grande parte do trânsito nas
regiões centrais é criada por
quem circula em busca de lu-
gar barato para estacionar. A
solução seria aumentar o pre-
ço dos estacionamentos nas
ruas ou eliminá-los no centro.
Assim, as pessoas pagariam
mais nas garagens privadas ou
usariam o transporte público.
Investir no transporte público é
realmente a melhor solução?
Depende. Em Nova York, onde
as pessoas se deslocam por pe-
quenas áreas, isso funciona.
Mas em Los Angeles, onde há
grandes extensões, o sistema
não atende a demanda. Sem fa-
lar na questão social: quem
tem condições prefere com-
prar um carro. ● LIGIA AGUILHAR

EVELSON DE FREITAS/AE

Objetivo: aliviar fluxo de carros do
centro em direção à zona oeste
Início: março de 1970
Término: janeiro de 1971
Custo: R$ 32,6 milhões
Avaliação: os 3,5 km erguidos so-
bre a Av. São João suportam bem
a demanda de veículos. Tanto que
especialistas dizem que hoje a
passagem, considerada um equí-
voco urbanístico, virou um mal
necessário. O poder público já pin-

tou, reformou e até lançou um con-
curso para solucionar o problema.
Nada adiantou. “Tem de demolir e
fazer obras subterrâneas”, sugere
o arquiteto Siegbert Zanettini. A
diretora do Deurb, Nilza Maria To-
ledo Antenor, afirma que a Prefei-
tura estuda alternativas, sem apon-
tar quais seriam. O engenheiro
Jaime Waisman não vê solução
em curto prazo. “Vamos conviver
com ele por mais 10, 15 anos”

1997
● Inauguração
do Shopping Light,
para ajudar na
revitalização
do centro

NovaRadialLeste

ExpressoTiradentes

MarginaldoTietê

Umvaiparaotrabalhopedalan-
do todos os dias. Outra deixou
de lado o salto alto e a bolsa de
mão, mas agora economiza R$
3milporano.Emcomum,oobje-
tivo de abandonar o carro – e
horas de congestionamento.

Parair daFreguesia doÓaté
o Sesc Pompeia, Roberto Go-
mes pedala 8 km. “Pode estar
chovendo,ventando,nãoimpor-
ta. É de bicicleta.” Há cinco
anos,eleacordaàs6horas,colo-
caaroupadetrabalhonamochi-
la com cuidado e segue em fren-
te. Não se arrepende, apesar
dos riscos de estar em uma bi-
ke: já foi atropelado duasvezes.

A camisa social branca de
Cláudia Frigerio também terá
de sair ilesa do ônibus lotado,
sentido Faria Lima. Às 8 horas,
a bancária leva 40 minutos pa-
ra chegar ao trabalho. O sapato
baixo é para aguentar a ladeira
até o ponto. “Abandonei o salto
alto e bolsas de mão.” Em julho,
quando o escritório mudou de
lugar e deixou de ter estaciona-
mento próprio, Cláudia decidiu
deixar o carro na garagem de
casa,emPerdizes.“Aindapreci-
saria pagar R$ 250 por mês.”

Os ex-carro-dependentes
Careimi Assmamn e Luis Car-
losPavan,sóciosdeumaprodu-
tora de vídeos, resolveram ven-
der o automóvel há três anos. A
vontade de voltar a dirigir, ga-
rantem, não existe. “Usamos o
dinheiro para viajar”, diz o ca-
sal, que economiza até R$ 6 mil
por ano. ● BRUNO BOGHOSSIAN
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