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Índicemostra como
capitais lidamcoma
mobilidadeurbana

SãoPaulo OÍndiceFolhadeMobilidadeUrbanasurgeapartirdanecessida-
de de reunir e consolidar dados que possam servir de base para a produ-
çãode reportagens e, consequentemente, de tomadadedecisõesporpar-
te dopoder público. Aproposta é agregar dados quepossampermitir ob-
servar cidades tão distintas quanto São Paulo e Palmas, por exemplo—a
mais emenospopulosas capitais brasileiras, respectivamente.
Acoletaeaanálisedeinformaçõestãoabrangentestornampossível iden-

tificar, com critérios bemdefinidos, quais as capitais commaior emenor
pontuação no geral e tambémnosmais diversos quesitos, que vão desde
aspectos ambientais até a infraestrutura do transporte público.

┆ Projeto reúne dados que indicam o estágio de
desenvolvimento para deslocamento a pé, sobre rodas
ou trilhos ┆ Série de reportagens mostra avanços e
desafios ┆ Fortaleza é a 1ª de 7 cidades retratadas

-William Cardoso e Thiago Amâncio

Comosdadosemmãos,po-
de-se,porexemplo,terumin-
dicativodequaldelastemli-
dadodamelhorformacoma
mobilidadeativa,cominfra-
estruturaadequadaparape-
destres e ciclistas. Ou ainda
aquelacomamelhorcircula-
çãourbana,umtemaqueen-
volve,entreoutrascoisas,os
níveisdecongestionamento.
Oprojetocontaaindacom

reportagens em sete das ca-
pitais, o que permite não só
observar in loco pontos po-
sitivosounegativossinaliza-
dospelosresultadosdoíndi-
ce, mas identificar aspectos
não captados pelos dados.
Esse grupo amostral, bas-

tante heterogêneo, é com-
postodecapitais queapare-
cem nas duas pontas do ín-
dice, com pontuação mais
baixa (PortoVelhoeSãoLu-
ís) emais alta (Aracaju, For-
taleza e São Paulo), e de ca-
pitais (Rio de Janeiro e Bra-
sília)cujascaracterísticasdi-
feremdeformasignificativa
das demais.
Oíndice,elaboradoempar-

ceriacoma99,baseia-seem
tesededoutoradoapresenta-
daporMarceladaSilvaCos-
ta,em2008,àEscoladeEnge-
nhariadeSãoCarlos,daUSP
(UniversidadedeSãoPaulo).
Essa tese levou à criação do
Imus (Índice deMobilidade
Urbana Sustentável).
A parceria entre a Folha e

a 99 começou com o patro-
cínio do canal de mobilida-
de do jornal, com o objeti-
vo de aprofundar a cober-
tura demobilidade urbana.
Envolveu tambémoLAB 99
+ Folha de Jornalismo, que
promoveu treinamento pa-
ra 30 jornalistas e estudan-
tes. O índice, desenvolvido
ao longodequaseumano,é
oprojetoespecialquefinali-
za este ciclo.
O levantamento original,

feito por Marcela, contou
comnovegrandesdomínios,
quesãoassuntosgeraisares-
peito demobilidade.
Cadadomínioécorrespon-

denteaumconjuntodeindi-
cadores capazes de calcular
eobservarodesempenhode
municípiosemtemastãodi-
versosquantogratuidadena
tarifado transportepúblico
e extensão da rede de ciclo-
vias. A pontuação é calcula-
da dentro de um intervalo
entre0 e 1.
Umavezquenemtodasas

capitais tinham ou disponi-
bilizaram informações em
quantidade suficiente para
uma avaliação tão detalha-
da quanto aquela sugerida
pela tese deMarcela, o Índi-
ce Folha de Mobilidade Ur-
banaadotacincodessesdo-
mínios,agrupando 13dos87
indicadores originais.
São aqueles com os quais

ral, incluindoaquelesqueen-
volvempedestreseciclistas,
bem como a quantidade de
veículos por habitantes, es-
tão presentes neste domí-
nio. De forma geral, quanto
menosocorrências,melhor.
Pesadelodetodomotoris-

ta, os congestionamentos
também estão contempla-
dos aqui, baseados em cál-
culo feito pela99.
Comonãopoderiafaltar,o

sistemade transporteurba-
no é outro item abordado.
Quantidade de passageiros,
diversidadedosmodais,tari-
fas,descontosegratuidades
sãoosindicadoresavaliados.
O equilíbrio entre a deman-
da e a oferta é algo que traz
pontospositivosnoranking.
Professor de engenharia

de transportes na Escola de
Engenharia de São Carlos,
da USP, Antônio Nélson Ro-
drigues da Silva foi o orien-
tadordatesequedeuorigem
aoíndiceoriginalmente,em
2008. Agora, participou de
todasasetapasdeprodução
doÍndiceFolhadeMobilida-
deUrbana.
Segundo ele, esses indica-

doressãofundamentaispara
queascidadesconsigamde-
tectareresolverquestõesque
impedemodesenvolvimento
damobilidadeurbana.
Ele compara o índice com

o diagnóstico feito por um
médico. “Se temumproble-
ma específico e não sabe o
que é, você não vai tomar
um remédio próprio para
aquela doença. Pode tomar
qualquer coisa,masnãopa-
ra aquilo queprecisa”, expli-
ca Rodrigues da Silva.
OprofessordaUSPafirma

que, emboranãocontecom
todosos indicadoresdo tra-
balho original, o índice atu-
al é útil para avaliar a situa-
çãoatualdascapitais.“Osdo-
míniosquenãoconseguimos
preservarseriamimportan-
tes,maspaciência.Sãodados
difíceisdeseobter.Éumasi-
tuação aceitável.”
Responsável por consoli-

dar os indicadores coleta-
dos pela reportagem, a en-
tão graduanda da Escola de
Engenharia de São Carlos,
hoje engenheira, Leticia Lie
Maeda afirma que chamou
a atenção o fato de muitas
prefeituras não disponibili-
zareminformaçõesbásicas.
Parte das capitais não for-

neceu, por exemplo, nem
mesmo mapas detalhados
de por onde passam suas li-
nhas de ônibus.
Porfaltadedados,ficaram

deforaassuntoscomoaces-
sibilidade, aspectos sociais,
aspectospolíticoseplaneja-
mentointegrado,queseriam
fundamentaisparaestabele-
cercomparativoseaprofun-
dar as análises.

foi possível criar um índice
sem gerar grandes distor-
ções. De forma geral, eles
são representativos o bas-
tante para desenhar o ce-
nário atual de cada cidade e
mostrarquaispontosmere-
cemmais atenção.
Odomínioaspectosambi-

entais,porexemplo, lidacom
temas como o controle dos
impactosnomeioambiente
eousoderecursosnaturais,
representadosporindicado-
res comoovolumede emis-
sõesdemonóxidodecarbo-
no(CO)eoconsumodeener-
gia limpa e combustíveis al-
ternativos em cada municí-
pio. Quanto menos depen-
dente do diesel, por exem-
plo,melhor.
Essencial para garantir o

acessoàmobilidadenasgran-
descidades,a infraestrutura
detransporteséoutrodomí-
niodestacado.Noíndice,ela
aparecepormeiodadensida-
de e da conectividadeda re-
de viária, que podemser re-
sumidascomooconjuntode
corredores, terminais, esta-
ções,pontos,entreoutros,e
a forma como estão dispos-
tosnacidade.Osmunicípios
maisbemavaliadossãoaque-
lesquetêmcapacidadedeli-
gar diversos bairros entre si
de formaeficiente.
Os modos não motoriza-

dostambémestãorepresen-
tadosentreosgrandesassun-
tos. Espaços para pedestres
caminharempelacidade,ci-
clovias e as ações adotadas
parareduziro tráfegodeve-
ículosamotor foramavalia-
dos, com base em informa-
ções fornecidas pelas pre-
feituras. Menor dependên-
cia dos carros ajuda a pôr a
capital com maior pontua-
çãono índice.
As27capitaistambémapa-

recem de acordo com o trá-
fego e a circulação urbana.
Acidentesdetrânsitoemge-

“
Os domínios que
não conseguimos
preservar seriam
importantes, mas
paciência. São
dados difíceis de
se obter. É uma
situação aceitável
Antônio Nélson
Rodrigues da Silva
professor titular da uSP
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Pontuação das capitais por indicador
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Com muitas dificuldadesCom dificuldadesalguma perspectiva

Sem informação

Em cada capital com base no cálculo dos 13 indicadores

Estágio atual para atingir a mobilidade sustentável num prazo razoável

*Com dados declarados das prefeituras Este projeto foi desenvolvido em parceria com a 99 e baseia-se na tese
de Marcela da Silva Costa que levou à criação do Imus (Índice de Mobilidade Urbana Sustentável)

Os indicadores

Acidentes de trânsito
número de mortos em vias
urbanas por 100mil habitantes,
sendo 0 para 400 ou mais por
100mil/h e 1 sem registro de
mortes, com base no Datasus

Acidentes com pedestres,
ciclistas e motociclistas
Porcentagens envolvendo
pedestres e ciclistas, sendo
0 com 25% ou mais e 1 para
até 5%, com base no Datasus

Ações para redução de tráfego
motorizado
adoção de campanha educativa,
rodízio, delimitação de áreas
com restrição para circulação de
veículos e pedágio urbano, sendo
0 sem nenhuma e 1 todas*

Ciclovias
Porcentagemde vias com ciclovias
ou ciclofaixas e conectividade
dessa rede, sendo 0 sem
nenhuma e 1 com mais de 25%*

Congestionamento
razão entre a velocidademédia no
horário de pico e a namadrugada,
combase emdados da 99. Quanto

mais próximo de 1 o resultado,
melhor a pontuação da cidade

Densidade e conectividade
extensão de vias por área urbana
e conectividade da rede viária,
sendo 0 para densidade baixa <
10 km/km² e conectividade baixa
< 50% dos nós e 1 para densidade
alta > 10 km/km² e conectividade
alta > 50% dos nós*

Emissões de CO
Porcentagemdas emissões anuais
por veículos que excederam o
parâmetro de controle, sendo 0
emissão anual por veículo 100%
maior que o parâmetro e 1 igual
ou inferior; com base em dados
do Denatran, da KBB Brasil
e fator de emissão da Cetesb

Energia limpa
Porcentagem de veículos da
frota de transporte público que
utilizam combustíveis menos
poluentes ou fontes de energia
alternativas, sendo 0 para 0%
da frota e 1 para 100% da frota*

Modos de transporte
opções disponíveis, sendo 0

para até 3 (caminhada, ciclismo
e carro) e 1 para 7 ou mais
(caminhada, ciclismo, carro, táxi,
ônibus e sistemas sobre trilhos)

Motorização
número de automóveis
registrados por mil/habitantes,
sendo 0 para 450 ou mais por
mil/h e 1 até 250 por mil/h,
com base no Denatran e iBGe

Passageiros transportados
Variação percentual do total
na rede pública em dois anos,
sendo 0 para decréscimo
superior a 25% e 1 para
crescimento superior a 25%*

Tarifas de transporte
Variação percentual dos valores
de tarifa em comparação à
inflação do mesmo período,
sendo 0 para reajuste superior
à inflação e 1 sem aumento*

Vias para pedestres
Porcentagem de vias com vias
especiais ou preferenciais para
pedestres e conectividade dessa
rede, sendo 0 sem nenhuma
e 1 com mais de 25%*
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-William Cardoso e
Rubens Cavallari

Fortaleza Acapitalcearense
tem seguido à risca a receita
paradiminuiradependência
eoimpactodoscarrosnodia
a dia da população. Tem cor-
redordeônibusmoderno,bi-
lheteúnicocomintegração,ci-
clovias perto damaioria dos
moradores,diminuiçãodeve-
locidademáximaemgrandes
viasecriaçãodeinfraestrutu-
raparaqueopedestresesin-
tamais seguro. Não por aca-
so,acidadede2,7milhõesde
habitantesécitadaporaque-
lesqueestudameconhecemo
temacomoumbomexemplo.
No Índice Folha de Mobi-

lidade Urbana, com todas as
ressalvas decorrentes da fal-
tadedadosnopaís,Fortaleza
despontaemumgrupodese-
te capitais comalgumapers-
pectiva de alcançar amobili-
dadesustentávelemprazora-
zoável.Sãoaquelasqueestão
mais próximas de tornar os
deslocamentosde seushabi-
tanteseficientes,seguros,com
menos impacto ambiental.
Mas por que, apesar do

prognóstico positivo, quem
visita a capital cearense ain-
da encontra cenas comuns
às grandes cidades, especial-
mentenos horários depico?
Congestionamentos, bata-

lhõesdemotocicletas,ônibus
lotadosestãopresentesedãoa
dimensãododesafioqueétor-
naramobilidadesustentável,
mesmoquepartedasmelho-
respráticas jáestejanasruas.
“Essascidades,comoForta-

leza,SãoPaulo,Rio,sãomuito
grandes.Entãoosproblemas
tendem a ser grandes tam-
bém.Eas soluções sãocaras.
Difícil terdinheiropararesol-
ver”, dizMárioAngeloNunes
deAzevedoFilho,professordo
DepartamentodeEngenharia
deTransportesdaUniversida-
deFederal doCeará.
Paraodocente,alémdeper-

sistir nos avanços, tudo pas-
saportrabalharumdesenvol-
vimentoequilibrado,dicapa-
ra municípios em expansão.
“Comumconjuntomaior de
cidades médias e pequenas,
vocêvaiterproblemasmeno-
res.Melhoraaqualidadedevi-
da,dependemenosdotrans-
portemotorizado,datecnolo-
gia dos sistemasmais caros.”

Citada comobomexemplo, Fortaleza
desafia trânsito e transporte lotado
Cidade está no grupo de ponta do Índice Folha deMobilidade urbana e aposta em receita elogiada

Análise
-Antônio Nélson
Rodrigues da Silva
Professor de engenharia de
transportes na escola de
engenharia de São Carlos, da uSP

São CarloS O Imus (Índice
deMobilidadeUrbanaSus-
tentável) é uma ferramen-
taconcebidaparaavaliarsi-
multaneamente o nível de
mobilidade de uma cida-
de e quanto estamobilida-
deatendeaosprincípiosda
sustentabilidade, isto é, as
dimensõesambiental,eco-
nômica e social.
Para permitir uma avali-

ação quantitativa, o Imus
foi originalmente consti-
tuído pela arquiteta Mar-
cela da Silva Costa (2008)
comumaestruturabastan-
teabrangente,quepartede
novedomíniosparasedes-
dobrarem37temas,quepo-
demseravaliadospormeio
de 87 indicadores.
Estes indicadores apre-

sentam pesos diferencia-
dos, obtidos por meio de
consultaaumpaineldees-
pecialistasdoBrasiledoex-
terior,deacordocomasua
importânciaparaamobili-
dadeurbana sustentável.
OresultadodoImuséum

númeroentre0e 1.Quanto
maispróximode1,maispró-
ximodamobilidadesusten-
tável se encontra a cidade
avaliada. Valores baixos in-
dicamcondiçõesinadequa-
dase/oupoucosustentáveis
demobilidadeurbana.
Aavaliaçãoagorarealiza-

datinhaporobjetivocalcu-
laro Imusparatodasasca-
pitaisdoBrasil.Aproposta
inicial era tentar calcularo
maior número possível de
indicadores, mas rapida-
menteverificou-sequeain-
disponibilidadededadosse
constituiria em uma forte
restrição para a iniciativa.
Assim, dadas estas dificul-
dadesdeobtençãodedados
emcontextostãodistintos,
foielaboradaumaversãore-
sumida do índice, que en-
volveu 13 dos 87 indicado-
res originais.
Apartirdosresultadosen-

contrados é possível obser-
var que, de maneira geral,
as cidades analisadas estão
longe do ideal demobilida-
desustentável,umavezque
o maior valor encontrado
(0,543, em Fortaleza) ficou
sóligeiramenteacimadame-
tadedointervaloconsidera-
do, ou seja,0,500. Alémdis-
so,somenteoutrastrêscida-
des(Aracaju,SãoPauloeCu-
ritiba)conseguiramultrapas-
sarestevalorintermediário.
Chamaaatençãoofatode

queascidadesquealcança-
ramosmaioresvaloresdoín-
dicenãotiveramnenhumin-
dicadorcomavaliaçãomuito
boaoumuitoruim,ouseja,
individualmente os valores
dosindicadoresoscilaramli-
geiramente ao redor do va-
lor intermediário.
Por outro lado, algumas

cidades tiveram bons re-
sultados (valoresaltos)em
algunsindicadores,masfo-
rampenalizadasnovalorfi-
nal do índice porque apre-
sentaramoutros indicado-
res com valores bastante
baixos. Issosugerequenão
há um esforço coordena-
do para atingir umpadrão
consistente demobilidade
sustentávelnestascidades.
Da forma como foi calcu-

lado, o índice apresenta al-
gumas limitações, sobretu-
dopelofatodeterse limita-
doaocálculode13indicado-
res.Aindaassim,possibilitou
uma análise preliminar de
pontos que devem ser me-
lhorados para alcançar ní-
veisadequadosdemobilida-
deurbanasustentável,visto
quemesmoacapital como
melhorresultadoficouape-
nas próximo dametade do
valormáximopossível.

Capitais estão
longe do ideal
demobilidade
sustentável

A rodovia BR-116, que atra-
vessa o país, tem cerca de 10
km de trecho urbano na ca-
pital.Viraumagrandeaveni-
da congestionada nos picos
da manhã e da tarde. É car-
ro demais, mesmo a cidade
tendo 65% dos deslocamen-
tos feitosemmodoativo (ca-
minhadaoubicicleta) oupe-
lo transporte público.
Na BR-116, pedestres tam-

bémse aventuramaatraves-
sar de um lado a outro, em
pontosdistantesdasescassas
passarelas.Éumgrandefunil
damobilidade,aindasobres-
ponsabilidadedaUniãoeso-
breoqualhá tratativasepla-
nos para que a prefeitura as-
sumao controle.
Notransportecoletivo,ape-

sar de avenidas como Bezer-
ra de Menezes e Aguanambi
terem recebido BRTs (corre-
dores expressos de ônibus,
com possibilidade de ultra-
passagem entre coletivos e
estações de embarque), aco-
lhendodabicicletaaopedes-
tre,aindahálugaresondeoci-
dadãopassa apertado.

EmterminaiscomoMesse-
jana,Siqueirae,principalmen-
te Parangaba, passageiros se
espremem no horário de pi-
co.“Emvezdeaumentarafro-
tadeônibus,elesreduziram”,
afirmou o gerente comercial
EzequielMartins, 43.
A prefeitura nega que te-

nha havido redução no pico,
embora admita que, diante
dademanda40%menorque
nopré-pandemia, foicortada
partedoscoletivosnoshorá-
riosmenosmovimentados.
Nas cidades grandes, pro-

blemas se espraiam.EmFor-
taleza, 47% dos mortos no
trânsito são motociclistas,
apesar da reduçãode 13%no
número de óbitos entre esse
tipodecondutornosúltimos
dois anos.Mesmo sendo um
vetordeviolência,asmotoci-
cletas ganhammais adeptos
a cadadia.
Mas é sobre outro tipo de

duas rodas que a capital cea-
rensesedestaca.Cercade5%
dasviagenssãofeitascombi-
cicletas e, muitas delas, por
longas distâncias.

O pedreiro Luiz de Souza,
20, sai uma vez por semana
dapraçadoFerreira, no cen-
tro, e pedala por 13 km até o
terminalMessejananumabi-
kealugada—bilheteúnicodá
direitoàprimeirahoragratui-
ta.“Ébomparadistrairamen-
teemaisrápidoqueoônibus.”
Nosúltimosoitoanos,aes-

truturacicloviáriapassoude
65 kmpara 410 km. Segundo
dados do Instituto de Políti-
casdeTransporteeDesenvol-
vimento, cercade 51%dapo-
pulação vive amenos de 300
metrosdeumaciclovia—ase-
gundacolocada,Vitória(ES),
tem 33%, e SãoPaulo, 21%.
“Nasériehistórica[iniciada

em 2018], Fortaleza já come-
çou como a primeira, então
com35%”,dizFelipeAlves,ex-
diretordaAssociaçãodosCi-
clistasUrbanosdeFortaleza.
“Oidealseriaalgomuitomais
próximodos100%doquedos
50%,mas a gente vê que adi-
ferençaparaasoutraségran-
de.” Na capital, o dinheiro ar-
recadado com zona azul fi-
nancia projetos cicloviários.

Nos horários de pico, passageiros enfrentamfilas no Terminal Parangaba para embarcar

Ciclovia na orla da praia de Iracema, na capital cearense; estrutura cicloviária nomunicípio passou de 65 kmpara 410 kmnos últimos anos Fotos Rubens Cavallari/Folhapress

Embora sejam bem distri-
buídas, a reportagemencon-
trounaperiferiacicloviasque
precisamde requalificação.
NobairroJangurussu,uma

estruturaantigaestápratica-
menteabandonadaemmeio
a mato e entulho na anacrô-
nicaavenidaPresidenteCosta
e Silva, onde barulho demo-
toresinalizaçãoprecáriapara
pedestres levamaopassado.
É tão inseguraque ciclistas

preferempedalarnasbordas
da via, onde veículos passam
emaltavelocidade. “Todaes-
buracada, cheia demato e li-
xo.Precisadeixarbonitinha”,
diz o carpinteiro Reginaldo
SampaioFerreira Santos,49.
Éparatirardecenaviasco-

mo essa, requalificando-as,
que Antonio Ferreira Silva
trabalha desde 1984 no ser-
viço público municipal. En-
genheiro civil pós-graduado
emmobilidade,ofuncionário
de carreira que hoje coman-
daaAMC(AutarquiaMunici-
pal de Trânsito e Cidadania)
tenta pôr em prática os pla-
nosquedefendehádécadas.
OsuperintendentedaAMC

dizterganhadoapoionosúl-
timosanosparaimplementar
um trânsito um pouco mais
tranquilo. “Agenteviuquefoi
se tornando realidade.”
Ferreira temfala cadencia-

da, professoral, sem apertar
o passo. É assim que discor-
resobreasviascujavelocida-
demáximafoireduzidade60
km/h para 50 km/h. “Quan-
dopassa de 60 km/hpara 50
km/h,opedestretemdezve-
zesmaischancedesobreviver
[emcasodeatropelamento].
Eoatrasodotempodeviagem
é insignificante.”
Já a lotação do transporte

públicoeoscongestionamen-
tosnohoráriodepicosãovis-
tos pelosuperintendenteco-
moproblemasqueprecisam
também de acordo entre to-
da a sociedade, escalonando
horários de entrada e saída
do trabalho.
Em Fortaleza, das 17 áreas

ondefoiimplantadooconcei-
tode trânsito calmo, comre-
dução de velocidade e confi-
guraçãoquedáprotagonismo
ao pedestre, apenas 3 ficam
emregiãoturística,oquede-
monstraaintençãodetornar
amobilidadeseguraumdirei-
toparaalémdosbairrosricos.
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“Um dos princípios bási-
cos é dar mobilidade para a
população. Falta a parceria,
comestudos, iratéolocalpa-
raverondeopessoalestá las-
cado,ondemaisprecisa.Pre-
cisa terumaáreadestinadaà
pesquisa”, afirmaela.
Ana Beatriz conta que as

grandes avenidas são barrei-
ras urbanasparapedestres e
ciclistas,masabremtambém
apossibilidadeparaqueapre-
feituramelhoreo transporte
caso implante BRTs (corre-
dores de ônibusmodernos).
APrefeituradeSãoLuísdiz

que a frota tem idade limite
de dez anos, com idade mé-
dia de cinco, e que houve di-
minuição no número de veí-
culos,de920para708emope-
ração.Afirmaaindaquefisca-
liza o serviço.
“Agentevempassandopor

uma crise nacional no trans-
portepúblico”,afirmaosecre-
táriomunicipaldeTrânsitoe
Transportes, Diego Baluz. “É
umaquestãomuitodesafiado-
raparatodosnósgestoresde
município,queésustentaros
contratos, buscar um equilí-
briodemaneiraquevenhama
operardeformasatisfatória.”
A prefeitura diz que, por

edital, amanutençãodoster-
minaiséderesponsabilidade
das empresas de transporte
e que fiscaliza essa cláusula.
E acrescenta que o Fonte do
Bispoestáemfasefinaldere-
adequaçãodasobrasdeixadas
pela gestão anterior.
Baluz afirmaque pretende

dobrar ou até triplicar a in-
fraestruturacicloviáriaeque
a atual administração man-
témdiálogocomespecialistas.
O governo estadual diz que

aspolíciasCivileMilitarreali-
zamaçõescontraacriminali-
dade,alémdeoperaçõesinte-
gradascomoutrosórgãos.So-
breotransportesemiurbano,
afirmaque fazvistorias.Com
relação à avenida Litorânea,
tambémelaumarodoviaesta-
dual, diz que fará amanuten-
çãodasinalização—equecal-
çadaecicloviasãoseparadas.
Ogovernofederal,pormeio

do Dnit (Departamento Na-
cional de Infraestrutura de
Transportes) afirma ter con-
trato de manutenção vigen-
te em todoo trecho eque re-
aliza reparos regularmente
na avenida dos Portugueses,
afirmando que já solicitou a
transferência do segmento
para a prefeitura.

Caosno transporte
público abrebrechapara
clandestinos emSãoLuís

SãoLuíS Jápassadas7heospontosdeônibusda
avenidadosPortuguesescontinuamlotados.A
São Luís que acordounofimdamadrugada, à
margemesquerdadorioBacanga, ainda tenta
embarcar para o trabalho em ônibus velhos,
cheios e escassos. Cruzambairros comoAnjo
daGuarda, Vila Embratel, Gapara e SáViana.

Sobre o asfalto destruído, veículos particu-
lares e mototáxis passam em frente aos pon-
tos disputando os passageiros abandonados
pelo transporte oficial. É a resposta “alterna-
tiva”—ou clandestina,mesmo—aos buracos
deixados pela administração pública no aten-
dimento àpopulação.

┆ Capital maranhense tem ônibus sucateado e lotado ┆ Carro
particular vira lotação e disputa passageiros com coletivo ┆ Cidade
atinge amenor pontuação no Índice Folha de Mobilidade urbana

O cenário encontrado pela
Folhaédesolador. “Vocêestá
vendoaqui.Duashorasdere-
lógioperdidas. Issoquandoo
ônibusnãoficanoprego[que-
brado],porqueamaioriaéve-
lho”,dizMarcelinaSoaresLin-
doso,que,nasemanaretrasa-
da, tentava deixar a Vila Em-
bratelechegaraumhospital.
Marcelina, 53, é conselhei-

radesaúdenessaregiãoperi-
féricadeSãoLuís, comcerca
de 250mil habitantes, quase
umquartodapopulaçãototal.
Principal ligação desses

bairros com o centro da ci-
dade,aavenidadosPortugue-
ses,ondeelaaguardavaoôni-
bus, é emparte uma rodovia
federal, eumoutrotantofica
sobgestãoestadual.Comsina-
lizaçãoepavimentaçãoprecá-
rias, a via recebemilhares de
carros diariamente.
OÍndiceFolhadeMobilida-

deUrbanadetectaqueSãoLu-
ís é uma das capitais do país
commuitas dificuldades pa-
raatingiramobilidadesusten-
tável num prazo razoável —
elaapresentaamenorpontu-
ação.O resultado temressal-
vas,poisafaltadedadosimpe-
de comparações detalhadas.

OFontedoBisposerveatu-
do, de ônibus municipais a
atalhopara veículos particu-
lares. Passageiros seaglome-
ram na ponta da plataforma
para descobrir qual coletivo
irá passar e correm atrás pa-
rapegaracondução“nolaço”.
“A situaçãoéprecária.E, se

perco o ônibus, tenho de es-
perar duas horas até passar
outro”,afirmaacuidadorade
idosos LenaMartins, 41.
Osproblemassesomam.O

medodeserassaltadonosco-
letivos é grande.Emmeados
demaio,ummotoristafoies-
faqueado.Diantedoclimade
insegurança,aPolíciaMilitar
passouafazerblitze,revistan-
dopassageiros.
“A gente está vulnerável a

tudo, sente-sedesprotegida”,
diz a motorista Delciane Sa-
les, 42, que relata ter sido ví-
timadeumsequestro-relâm-
pago. “Eles me levaram com
ônibus, passageiro e tudo. É
uma sensaçãohorrível.”
Faltasegurançatambémpa-

raquemtemeseratropelado
emlargasavenidassemestru-
tura para aqueles que cami-
nhamoupedalam.A lógica é
de rodovias urbanas.
A rede cicloviária é desco-

nectada e insuficiente —só
2,4%dapopulaçãovive a300
metros oumenos de uma ci-
clovia,segundodadosdoIns-
tituto de Políticas de Trans-
porte eDesenvolvimento.
Na orla da avenida Litorâ-

nea,chama-sedecicloviauma
calçada compartilhada com
pedestres, onde não se vê si-
nalização clara.
Situação diferente do bair-

ro da Península, onde mora
parte da elite maranhense.
Por lá, a reportagem encon-
trouafaixaexclusivaparabi-
cicletasbemdesenhadasobre
o asfalto impecável.
O gesseiro Iderlan de Jesus

Costa,35, nãoencontranada
disso no caminho de 12 km
entreSáVianaeCalhau.Éno
meio dos carros que pedala
poragilidadeeeconomia.Ejá
quaseperdeuavidaassim.“O
ônibusmeprensounocanto.
[Abicicleta]nãoprestoumais.”
Doutoraemengenhariaur-

bana e professora da UFMA
(UniversidadeFederaldoMa-
ranhão), AnaBeatriz Pereira
Segadilha dos Santos listou
diversos problemas e afir-
mouque a falta de empenho
do poder público para resol-
verasquestõeséumentrave.

-William Cardoso e Rubens Cavallari

Carros que servemde lotação formamfila para pegar passageiros na av. Senador Vitorino Freire, na região conhecida comoAnel Viário, em São Luís Fotos Rubens Cavallari/Folhapress

cotidiano capitais no radar

Oquedácaraaosônibusde
SãoLuíséumafrasequebrota
com frequência e resignação
da boca demoradores: “cho-
vemaisdentrodoquefora”.A
latariacarcomidadepartedos
coletivoséacompanhadadas
portasquenãofechamdireito.
Tantos problemas jogam

passageiros diante da busca
poralternativa.Otransporte
oficial custa R$ 3,90. O clan-
destino, R$ 5. A mão direita
domotoristanovolanteeaes-
querdaparaforadocarro,com
indicador levantado, mostra
quesetratadeum“carrinho”
passandopeloponto.

O“carrinho”éumparticular
quepodeserdesdeumveículo
dos anos 1990 até outro bem
maisnovo.Levaquantospas-
sageiros couber, e mais rapi-
damentequeosônibus.Afre-
quência é grande emregiões
comooAnel Viário. A prefei-
turadizquefiscalizaessairre-
gularidade.Duranteareporta-
gem,nãoforamvistosfiscais.
“Alguns[carrinhos]sãocon-

fortáveis,masametadejáestá
quebrada,porqueàsvezesba-
tem,comapressadeumche-
gar na frente do outro”, diz o
auxiliardeserviçosgeraisRi-
bamar Santos, 41.

Além dos “carrinhos”, que
se tornaram também fonte
derendaparaapopulaçãode-
sempregada, a capital conta
commototáxis—sãomilofici-
almentecadastrados.Sobare-
gulaçãodogovernoestadual,
aindaháônibussemiurbanos.
A infraestrutura tambémé

precária.Umterminaldepas-
sagemno centro, o Fonte do
Bispo, é usado semqualquer
condiçãodesegurança.Quem
esperadizqueelechegouaser
entregue emalgummomen-
to,masaindapassaporrefor-
mas.Opavimentoéumcatá-
logodepoças de lama.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

São Luís

Índice Folha deMobilidade Urbana, pontuação total

Escala
0: muito ruim
1: muito boa

Com muitas dificuldadesCom dificuldadesalguma perspectiva

Em cada capital com base no cálculo dos 13 indicadores

Estágio atual para atingir a mobilidade sustentável num prazo razoável
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Análise
-Flávia Faria
editora do DeltaFolha

São Paulo Faz sentido recei-
tarremédioparaoestômago
quandoopacienteestácomo
péquebrado?Darumcasacoa
quemtemfome?Comprarum
fogãoparataparumagoteira?
Como você corrige algo se

nemsabeoquehádeerrado?
Parece óbvio que um diag-

nósticoéoponto inicialpara
asoluçãodequalquerproble-
ma.Porque,então,continua-
mos fazendo políticas públi-
cas no escuro?
Jáé2022,masosetorpúbli-

co ainda andana contramão
doprivado,quehámuitoen-
tendeuque informaçãoe co-
nhecimentosãoachavepara
desenvolversoluçõeseaplicar
recursosdeformainteligente.
O Imus (Índice de Mobili-

dadeUrbanaSustentável) foi
concebidopelaarquitetaMar-
celadaSilvaCosta,emsuate-
se de doutorado. Da forma
como foi pensado, previa 87
indicadores para medir a si-
tuação da mobilidade urba-
na e seu caminho até a sus-
tentabilidade nas metrópo-
les dopaís.
Arealidade,porém,bateuà

porta.Asprefeiturasdascapi-
taisbrasileirasnãotêmamai-
orpartedosdadosnecessári-
os para pôr o Imus de pé da
maneira como foi idealiza-
do,eforamnecessáriasadap-
tações para que ele pudesse
chegaràversãoaquipublica-
da, no Índice Folha deMobi-
lidadeUrbana.Vale lembrar:
estamos falando de capitais,
cidadesgrandes,quecontam
comrecursos.
Há itens básicos que algu-

masprefeiturasnãoforamca-
pazes de fornecer, como um
mapadetalhadodaslinhasde
ônibus e a extensão da rede.
Nãopossuemformasdemen-
suraresistematizarocotidia-
nodotrânsito,dotransporte,
das ciclovias, dos pedestres.
Os gestores até sabem que

há ônibus insuficientes e de-
morados,masnãosabempre-
cisarquantosmaisseriamne-
cessáriosnemquantotempo
umcidadãoesperanoponto.
Sabem que há atropelamen-
tos, mas não põem os bole-

tins de ocorrência no mapa
para saber onde seria possí-
vel evitá-los.
Fosse só uma questão de

transparência e informação
à imprensa (e consequente-
mente aos cidadãos), talvez
fosse simples resolver.Oque
preocupaeexpõeotamanho
do problema é o fato de que
as prefeituras simplesmente
não produzem grande parte
dessesnúmeros—nãofazem
muita ideia do que se passa
nas cidades, portanto.
Não sabem se as crianças

conseguemchegaràsescolas
demaneiraadequadaousea
mobilidadedificultaaeduca-
ção,quemalabarismososido-
sos precisam fazer para che-
gar aoposto de saúde e se is-
so prejudica o acesso a exa-
mes e medicamentos, quan-
toogastocomtransportere-
presenta na renda local e se
isso é um impasse para que
odesempregadoprocuretra-
balho.Enquantonãosabem,
nãomedemenão diagnosti-
cam, tambémnão resolvem.
O setor privado parece co-

nhecer tudo sobre todos, ao
ponto de desconfiarmos se
não chega a ler nossos pen-
samentos,masasprefeituras
aindadesconhecemoquees-
tádebaixodeseusnarizeseas
ferramentaspararemediaros
principais entravesdamobi-
lidadeurbana.
Semdados,semfundamen-

toseevidências,aconstrução
depolíticaspúblicasquedevi-
damenteataquemosproble-
mas sociais e estruturais, na
mobilidade ou em qualquer
outra área, fica prejudicada.
Elasviramumchute,umajo-
gada de sorte ou eleitoreira,
mas poderiam ser medidas
bem planejadas e pensadas
estrategicamente para com-
bater o que tanto causa pre-
juízo aos cidadãos.
Gastamos dinheiro empo-

líticasdesastradasaomesmo
tempo em que os cofres pú-
blicos se contorcem, o rom-
bo no orçamento aumenta e
a população se vê à míngua,
sempodercontarcomservi-
ços públicos fundamentais.
OEstadopoderiapensarde

forma inteligente,mas a ges-
tão pública, com raras exce-
ções, opta todos os dias pelo
caminhoda ineficiência.

Prefeitos optam
por ineficiência
aonãobasear
ações emdados
enquanto o setor privado sabe tudo
sobre todos, administraçãomunicipal
tenta construir soluções no escuro

$
OqueéO Índice
FOlhadeMOBi-
lidadeurBana
Inédito, o índice
permite captar
o nível demobili-
dade das capitais
e se esta atende
aos princípios de
sustentabilidade.
O cálculo resulta
numa pontuação
de 0,muito ruim,
a 1,muito boa.
O trabalho se
baseia em tese
apresentada
porMarcela da
Silva Costa, em
2008, à Escola
de Engenharia
de São Carlos, da
USP, que levou à
criação do Imus
(Índice deMobi-
lidade Urbana
Sustentável).
A parceria entre
a Folha e a 99
começou com
o patrocínio do
canal demobili-
dade do jornal,
a fimde aprofun-
dar a cobertura
demobilidade
urbana. Envolveu
tambémo LAB
99 + Folha de
Jornalismo,
que promoveu
treinamento para
30 jornalistas
e estudantes.
O índice, desen-
volvido ao longo
de quase um
ano, é o projeto
especial que
finaliza este ciclo.

Passageiros embarcam emônibus na avenida dos Portugueses, na Vila Embratel

Ciclista usa faixa exclusiva para bikes na avenida Doutor Jackson Kléper Lago, na Ponta D’Areia; na capital, rede cicloviáriamostra-se desconectada e insuficiente

capitais no radar cotidiano
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OgovernadorIbaneisRocha
(MDB), que assumiu o cargo
em 2019 e disputará a reelei-
ção, deu início à construção
detúneiseviadutostantoem
regiõesmaiscentrais(comoa
AsaSulouoSudoeste)quan-
toemmaisperiféricas(como
Taguatinga e o Recanto das
Emas). Ele também inaugu-
rou um complexo viário, ini-
ciadoem2014, com23viadu-
tos e quatro pontes.
Diantedascríticasdequem

defende a chamada mobili-
dade ativa —que inclui, por
exemplo, o deslocamento a
péedebicicleta—,ogoverno
afirmaque 29 kmde ciclovia
estão sendo construídos em
diferentesregiõeseoutros105
kmestãoemfasedelicitação.
Hoje, segundo a Secretaria

deMobilidade,amalhaciclo-
viária é de 637 km.

B4 Quarta-Feira, 15 De Junho De 2022

cotidiano capitais no radar

$
O que é o Índice Folha de Mobilidade Urbana
Inédito, o índice permite captar o nível de mobilidade das
capitais e se esta atende aos princípios de sustentabilidade.
O cálculo resulta numa pontuação de 0, muito ruim, a 1,
muito boa. O trabalho se baseia em tese apresentada por
Marcela da Silva Costa, em 2008, à Escola de Engenharia
de São Carlos, da USP, que levou à criação do Imus (Índice
de Mobilidade Urbana Sustentável). A parceria entre
a Folha e a 99 começou com o patrocínio do canal de
mobilidade do jornal, a fim de aprofundar a cobertura de
mobilidade urbana. Envolveu também o LAB 99 + Folha de
Jornalismo, que promoveu treinamento para 30 jornalistas
e estudantes. O índice, desenvolvido ao longo de quase
um ano, é o projeto especial que finaliza este ciclo.

Passageiros lotam a rodoviária do Plano Piloto; carro é o principalmeio de transporte utilizado para locomoção no DF para ir ao trabalho, comônibus em segundo lugar Fotos Pedro Ladeira/Folhapress

-Thaísa Oliveira
e Pedro Ladeira

Brasília Acapital federalain-
da amarga as consequências
de ter sido pensada para os
carros.Aslongasdistânciasda
cidadeinauguradaem1960di-
ficultamodeslocamentoapé,
afaltadeinfraestruturadesen-
corajaciclistas,osônibussão
escassos,eometrônãochega
nemaumsextodas regiões.
Especialistasapontamque

os problemas para a mobili-
dade persistem por meio de
políticas públicas que conti-
nuamprivilegiandooscarros.
“Oplanejamentofoivoltado

paraoautomóvel,eessaideia
rodoviaristaacaboutrazendo
certa limitaçãoparao cotidi-
anodomorador. Ele se sente
obrigadoaterumtransporte
individualporqueexisteuma
deficiência muito grande no
transportecoletivo”,dizZulei-
deOliveiraFeitosa, professo-
radoprogramadepós-gradu-
ação em transportes da UnB
(UniversidadedeBrasília).
Dadosoficiaisreforçamessa

impressão: 69%das residên-
cias do DF têm carro, segun-
dolevantamentodoanopas-
sado,enquanto9%têmmoto
e 34%, bicicleta. E o automó-
vel é citadocomooprincipal
meiodetransporteparairao
trabalho,seguidopeloônibus.
Para Raphael Barros, con-

selheiro e ex-coordenador-
geral da ONG Rodas da Paz,
os problemas demobilidade
nãosãofrutosódasdecisões
tomadasàépocadaconstru-
ção.“Brasíliafoiplanejadapa-
raoscarroseestásendogeri-
da para os carros.”
“ApolíticadoGDF(Governo

doDistritoFederal)temsido:
vamos fazer obras enormes,
ummonte de viadutos, para
que a gente possa ter fluidez
no transporte público sem
influir na fluidez do carro”,
acrescenta ele.
No Índice Folha deMobili-

dade Urbana, Brasília apare-
ce no grupo de capitais com
alguma perspectiva de atin-
gir a mobilidade sustentável
numprazo razoável.

Aos62anos,Brasília
desafiamoradores a
viveremsemcarro
DF investe em túneis e viadutos e tem obstáculos para
usuários do transporte público, pedestres e ciclistas

“Se o GDF quisesse, pode-
ria criar uma passagem com
comércio e serviços, a exem-
plo do que é feito nas dome-
trô. O movimento ajudaria a
resolver aquestãoda insegu-
rança, e a limpeza poderia fi-
caraoencargodoscomercian-
tes eprestadoresde serviço.”
Brasília dispõe de metrô e

BRT(siglaeminglêspara“Bus
RapidTransit”,oscorredores
expressos de ônibus comes-
taçõesdeembarque),porém
empoucas regiões.
Ometrô,queogovernopro-

mete expandir, hoje conta
com duas linhas e opera em
6 das 33 regiões administra-
tivas.OBRT liga só trêsdelas
à região central.
Quemdependedotranspor-

tepúblicodificilmenteconse-
guefugirdosônibuslotadose
dabaldeaçãonoterminalcen-
tral, chamadode rodoviária.
O localficouaindamaisca-

ótico após o governo desati-
var uma segunda rodoviária
—queficavaaolado—,deon-
de partiam e chegavam as li-
nhasquelevamàscidadesgoi-
anas do entornodoDF.
O estudante Daniel Duarte

Rodrigues, 19, faz estágio de
manhã e faculdade à noite.
Compoucasopçõesdeônibus
paravoltarparacasaà tarde,
ele passa odia todona rua.
“EuchegoàUnBumas16h30

eficoesperandoatécomeçar
aaula,às19h.Otempodedes-
locamento [do estágio para
casa]émuitogrande”,dizele.
“Navolta,ànoite, temprofes-
sorqueterminaaaulamaisce-
do porque sabe da dificulda-
de para pegar ônibus.”
Outrodesafiodopassageiro

édescobrirobásico:aqueho-
ras o ônibus passa. Daria pa-
ra começara solucionaresse
problema, segundo o porta-
vozdoObservatórioSocialde
Brasília,RodrigoChia,seain-
formaçãodoGPSdosveículos
fosseinformadaaosusuários.
Porém,não se sabenemse

todosos veículos têmoequi-
pamento, comoprevê o con-
trato comopoder público.
Um socorro de quase R$ 1

bilhãoàsempresasdeônibus
chegouaseraprovadonapan-
demia, com o argumento de
queeraprecisocompensaro
prejuízo decorrente da que-
danonúmerodepassageiros.
Nemgoverno nemempresá-
rios fornecemos dados para
que os números de gastos e
usuários sejamfiscalizados.
ASecretariadeMobilidade

afirmaqueampliouas faixas
exclusivas de ônibus, imple-
mentouaintegraçãotarifária
(permite até três embarques
deônibusemetrôematétrês
horas pagando a passagem
umavez)eestáreformandoe
construindoterminaisdere-
giões administrativas.

No ano passado, o GDF fe-
chouumaparceriacomaini-
ciativaprivadaparaoaluguel
debicicletascompartilhadas,
mas as 53 estações estão res-
tritasaoPlanoPiloto,umadas
regiõesmais ricas. A amplia-
ção do serviço, diz a secreta-
ria, deve ficar para 2023.
A ONG Rodas da Paz reco-

nhecequeonúmerodeciclo-
vias aumentou, porémrecla-
madafaltadeintegraçãocom
osoutrosmodaisedaaltave-
locidadedasvias. “Apriorida-
de do governo Ibaneis foi o
carro”, afirmaBarros.
AtravessarochamadoEixão

(rodoviaquecortaBrasíliaao
meio)resumebemasdificul-
dades que pedestres enfren-
tam. São cercade 16km, três
faixas em cada sentido—se-
paradas por uma faixa cen-
tral—, e velocidade máxima
de 80 km/h. Nenhum semá-
foro, nenhuma faixa de pe-
destres, nenhumapassarela.
Paranãointerrompernun-

ca o fluxo de veículos, os pe-
destres ficaram literalmente
por baixo. São 16 passagens
subterrâneas ao longodoEi-
xão,masafaltadesegurança
nessas ligações leva muitos
a cruzar a rodovia em meio
aoscarrosemaltavelocidade.
AatendenteLehaneAraújo

de Souza, 27, é uma das pes-
soas que se arriscam na tra-
vessia para chegar ao traba-
lho, na Asa Norte. “Às vezes,
eu passo por cima porque fi-
co com medo de passar por
baixo”, diz ela, cujo receio é
ser assaltada.
Em maio, o GDF anunci-

ouque vai instalar lâmpadas
deLED,pintare reparara re-
de de drenagem de água das
chuvasdetodasaspassagens
subterrâneas.
Paraaarquitetaeurbanista

RominaCapparelli, integran-
tedoMovimentoUrbanistas
porBrasília,asmelhoriaspro-
metidassãoinsuficientespara
encorajarospedestres.Aseu
ver, ao longodosanos, os go-
vernantes têm usado o tom-
bamento do Plano Piloto co-
mo justificativa para não re-
solver oproblema.

Uma das 16 passagens pelas quais pedestres atravessam
sob o Eixo Rodoviário, via conhecida como Eixão

Trânsito na EPTG, que liga a área central do DF às regiões
administrativas de Águas Claras, Taguatinga e Ceilândia

“
Chego à UnB
umas 16h30 e
fico esperando
até começar a aula,
às 19h. O tempo de
deslocamento [do
estágio para casa]
é muito grande
Daniel Duarte Rodrigues
estudante

Brasília foi
planejada para
carros e está sendo
gerida para carros.
E isso prejudica o
transporte público,
a mobilidade ativa
e a bicicleta
Raphael Barros
conselheiro e ex-coordenador-
geral da onG rodas da Paz



a eee

DeacordocomoMobilida-
dos,plataformadoITDP(Ins-
tituto de Políticas de Trans-
porte e Desenvolvimento),
35% dos moradores da cida-
de vivem a até um quilôme-
trodeummeiodetransporte
demédiaoualtacapacidade.
No Índice Folha deMobili-

dadeUrbana, oRio está com
resultado ruim,masentre as
capitais que aparecem com
alguma perspectiva de atin-
gir a mobilidade sustentável
numprazo razoável.
Principais meios de trans-

portedacidade,osônibuspas-
samporumprocessodetran-
siçãona formadeoperação.
A prefeitura estatizou no

anopassadoagestãodosBRTs
(corredores de ônibus) após
umasériedefalhasdoantigo
concessionário.Emjaneirode
2021,55das134estaçõesesta-
vamfechadaseapenas120veí-
culosestavamrodando—con-
tra quase 400 em 2016.
O objetivo é fazer uma no-

va licitaçãoparaoperaçãodo
serviço, que atendeu a 8mi-
lhões de pessoas em dezem-
bro de 2021. A prefeitura ad-
quiriu novos coletivos e hoje
200 articulados rodam pelos
corredorescomoapoiodeou-
tros 138 “comuns”. Contudo,
asprópriasautoridadesreco-
nhecemestar longedo ideal.
Cirlei,porexemplo,nãode-

veriaestarnumafilanumacal-
çadasobgaroaàs6h,nemem-
barcarnumônibuscomum.O
BRT,cujaobradostrêscorre-
doresconsumiucercadeR$6
bilhões, foi feitoparacircular
comveículosarticuladoscom
passageirosembarcandonu-
ma estação coberta.
“O sistema emsi é bom. Só

falta organizar melhor”, afir-
ma amanicure.
Osônibus“comuns”,quero-

dam as ruas da cidade, tam-
bém vivem uma crise. Até o
mês passado, 58%das linhas
eramconsideradasinoperan-
tes —commenos de 20% da
frota ideal.
Porém, um acordo judicial

entreprefeitura,concessioná-
rias eMinistério Público deu
novaperspectivade solução.

Desde o dia 1º de junho, al-
guns serviços começaram a
ser retomados. A readequa-
ção total, porém, só ocorre-
rá em janeiro de 2023.
EmSepetiba,nazonaoeste,

áreamaisisoladapelafaltade
ônibus, a auxiliar de contro-
ladoriaTamiresSantos,31, la-
mentavaaperspectivadeser
maisumavezdescontadaem
R$ 11,50pelahoraqueatrasa-
ria para chegar ao trabalho.
“A linha nova que coloca-

ram não tem hora para pas-
sar. Meu patrão sabe das di-
ficuldades, mas no final do
mêsodescontovem”,dizela.
O redesenhoda gestãodos

ônibus passa pela adoçãodo
subsídio à tarifa. A partir do
acordo,aprefeituravaipagar
às empresas R$ 1,78 por qui-
lômetrorodadopelosônibus.
Entrejunhoedezembro,aes-
timativa é deR$ 307milhões
comesse gasto.
“Omodeloderemuneração

baseadononúmerodepassa-
geiros leva a distorções”, afir-
maasecretáriamunicipalde
Transportes,MaínaCelidônio.
“EnquantooBrasilcresciaea
economiaestavabombando,
a receitada tarifa dava conta
da rentabilidade das empre-
sas. Umavez que ademanda
começa a cair, a empresa di-
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Rio de JaneiRo Nafila da esta-
çãodoBRTemMatoAlto,zo-
na oeste do Rio, sob uma ga-
roafinanoiníciodamanhãda
última sexta-feira (10), ama-
nicureCirleiMartins,51,quei-
xava-sedapioranaformaco-
movai de casa ao trabalho.
“AntesdoBRT,eulevavadu-

as horas para chegar ao tra-
balho.Depoisqueinaugurou
[em2016],chegueiafazerem
45minutos.Agoraépior: levo
asmesmasduashorasetenho
que fazer três baldeações.”
O diagnóstico de Cirlei co-

incide comaavaliaçãode es-
pecialistassobreosistemade
transporte da cidade.
Apósumadécadade inves-

timentos bilionários em in-
fraestrutura de mobilidade,
impulsionados pelas Olim-
píadas de 2016, o município
convive com falhas na ope-
raçãono setor.
Áreas da zona oeste estão

abandonadas pelos ônibus
quedeveriamcircularporali,
BRTficamlotados,eostrens,
até fora do horário de pico,
apresentam serviços irregu-
lares e cancelados.
Asconcessionárias,porsua

vez, enfrentamumapenúria
financeiraquecompõemore-
trato atual do sistema.
Oestágioparaasoluçãona

gestãodosistemaédiverso,a
dependerdomodaldetrans-
porte.Aestruturaerguida,pa-
raespecialistas, indicapossi-
bilidades demelhoras.

Rio sofre comfalhas
no transporte após
megainvestimentos
Prefeitura tenta reformular serviço de ônibus, enquanto
governo do estado enfrenta caos no sistema ferroviário

VLT circula na av. Rio Branco, no centro da capital fluminense; com seu primeiro trecho inaugurado em 2016, veículo leve sobre trilhos é umdos legados da Olimpíada Fotos Tércio Teixeira/Folhapress

minui o custo, carregando o
maior número de passagei-
ros possível, ficando lotado.
A linha que não paga a ope-
ração, encerra.”
A“virada”mais importante

noserviçodecoletivoséalici-
taçãodaoperaçãodabilheta-
gemeletrônica.Apartirdela,a
prefeituraesperatercontrole
totalsobreagestãodosistema.
O fim da chamada “caixa-

pretadosônibus”,porém,tem
enfrentado reveses na Justi-
ça.Lançadaemnovembrode
2021, a licitação sofreu adia-
mentos que a empurraram,
até omomento, para julho.
Paraadiretora-executivado

ITDPBrasil,ClarisseLinke,as
dificuldades atuais do setor
mostram que apenas obras
são insuficientes. “Nãobasta
só investirna infraestrutura.
Éimportanteestabelecerum
marcoregulatóriosobreoque
cabeàprefeituraeaosconces-
sionários.Estouotimistapor-
queestãoconseguindomexer
nesse vespeiro”, diz ela.
Acrisetambématingiuosis-

temaferroviário,cujoconces-
sionário, a Supervia, está em
recuperaçãojudicial.Osetor,
quetransportou8milhõesde
passageirosemdezembro,so-
fre com falhas de manuten-
ção, interrupção e irregula-
ridadede serviços.
OgovernadorCláudioCas-

tro (PL) já descreveu o ser-
viço prestado pela Supervia
como “porco”. A gestão ain-
da não indicou soluções pa-
ra oproblema.
“Passando de uma postu-

ra conciliatória para outra
punitiva, em abril o gover-
nador suspendeu as negoci-
ações com a concessionária
Supervia, inclusiveparaajus-
tesdatarifa,e lançou, imedia-
tamente,aOperaçãoEstação
Segura.Oobjetivoéfiscalizar
o serviço e cobrarmelhorias
da concessionária”, afirma o
governo estadual, emnota.
As falhas da concessioná-

ria jágeraramR$9,3milhões
emmultas do Procon desde
abril, além de outros R$ 2,2
milhõesdepuniçãopelaAge-
transp (agência reguladora
dos transportes) por investi-
mentosprevistosemcontra-
to não realizados.
Arotinadeatrasogeracons-

trangimentosaquemdepen-
dedos trens. A autônoma Ja-
neteMonteiro, 27, chegadia-
riamente às 7h à estação Jar-
dimPrimavera,emDuquede
Caxias,masosatrasosaimpe-
demdedesembarcaràs9hna
praçadaBandeira,zonanorte,
ondetrabalhanumapetshop.
“Opatrãonãogosta[deatra-

sos]. Tem que sair bem cedo
decasadevidoàincerteza.Às
vezes,agentedescobrenaes-
taçãoquenão tem trem.Não
temprevisãonenhuma.”

Ciclovia na orla da praia de Ipanema, na zona sul; prefeitura
diz que vai lançar até setembro umplano cicloviário

Veículo do BRT transita na av. das Américas, na zona oeste,
comportas abertas; gestão foi estatizada no ano passado “

Antes do BRT,
eu levava duas
horas para chegar
ao trabalho. Depois
que inaugurou [em
2016], cheguei a
fazer em 45minutos.
Agora é pior: levo as
mesmas duas horas
e tenho que fazer
três baldeações
Cirlei Martins
manicure
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-William Cardoso e
Rubens Cavallari

ArAcAju Ocasaldeempreen-
dedoresAmandadaSilvaSan-
tos, 29, e Flavio Silva Romão,
26, perdeu a paciência com
os ônibus na capital sergipa-
na. Os dois compraram uma
moto para se livrar do trans-
portepúblicoineficienteeen-
grossaram o caldo daqueles
queoptarampor sedeslocar
por conta própria em veícu-
los motorizados, na contra-
mão do que prega a mobili-
dade sustentável.
Grande parte dos ônibus

quecirculamporAracajudes-
toa do sistema viário rela-
tivamente bem organizado
porondepassammuitoscar-
ros. Sãovelhos,desconfortá-
veis, chegamatrasadosecar-
regam pessoas espremidas
umascontraasoutrasnosho-
rários de pico. “Não ando de
jeito nenhum. É a última op-
ção”,dizRomãoMaquininhas,
comoé conhecidoomarido.
Também pesou no bolso a

decisãode,apósumavidade
passageiro, locomover-se so-
breduasrodas,mesmocomo
atualpreçodoscombustíveis.
Atarifaémaior,porexemplo,
doqueaquelaquesepagaem
SãoPaulo(R$4,40). “Apassa-
gemécara. PagarR$4,50pa-
rapegaraqui [noMercado]e
descernaavenidaBeira-Maré
umabsurdo”,afirma Amanda.
Não bastasse tudo isso, o

sistema ainda é afetado por
grevesdemotoristasqueche-
gam a passar meses sem sa-
lários e, não raramente, en-
tramemdesespero. “A gente
tem um amigo que era mo-
toristae,porduasou trêsve-
zes, parou o ônibus nomeio
darua,disse ‘quemsouberdi-
rigirquedirija’ e saiucorren-
do. Surtou”, contaAmanda.
A Folha ouviu de diversos

passageiros que não é inco-
mum se organizarem para
compraredistribuircestasbá-
sicasaosconhecidosquetra-
balhamnotransportepúblico,
afetadospelafaltadesalário.
“Já pediram cestas básicas

por trabalhar com fome. É
uma situação muito vergo-
nhosa”, diz a secretária San-
draMariadosSantos,41, que
moranoextremodazonasul
aracajuana e critica também
os atrasos frequentes.

Redede coletivos falha estimula
usode carro emotoemAracaju
Prefeitura diz que não dá para ‘tapar o sol com a peneira’ e prometemelhorias

Paraespecialistas,faltauma
visão concentrada no trans-
porte público. “Aracaju tem
quase700milhabitantese350
milveículos.Temumproble-
ma sério, porque o plano de
mobilidade,de2012,nãocon-
templou as necessidades da
cidade”,contaAntonioCarlos
Campos,professordeplaneja-
mentourbanodaUniversida-
de Federal de Sergipe.
“O que acontece são algu-

mastentativasdesecriarcor-
redores de ônibus que ainda
não foram inaugurados”, diz
ele. “A prefeitura não conse-
gue,desde2012, fazeruma li-
citaçãodetransportepúblico”,
conta,citandoaindaaprolife-
raçãodousodetáxis,mototá-
xiseaplicativoscomoalgoque
sobrecarrega amalha viária.
OpesquisadorMatheusBar-

bozadesenvolveu,emparce-
riacomDiegoTomasiello,no-
tatécnicaparaoCEM(Centro
deEstudosdaMetrópole),da
USP,naqualapontaque falta
planejamentoàcapital sergi-
pana.“Oúltimoplanodiretor
éde2000,estáemrevisão,mas
travado”, afirma.
“A mobilidade sustentável

aparece como diretriz, mas,
na prática, isso some. O pla-
nodiretor passa a incentivar
os deslocamentos por carro.
Detalhahierarquiaviária,es-
tacionamentos”,diz.Segundo
Barboza,asfrotasdeautomó-
veisemotocicletasdeAracaju
cresceram 19%e46%,respec-
tivamente,naúltimadécada.
Superintendente de Trân-

sitoeTransportedeAracaju,
Renato Telles conta que a ci-
dadetemimplementadomu-
dançasperenes. “Grandepar-
tedasobrasdeinfraestrutura
vêmacompanhadasdecalça-
da,acessibilidadeeciclovias.

A gente vem avançando nos
bairros periféricos”, conta,
mencionando ainda a cons-
truçãodecorredordeônibus
e reformade terminais.
SegundoTelles,osistemade

transporte local, que é tam-
bémmetropolitano,temsofri-
docomdificuldadesdefinan-
ciamento,oquelevouaprefei-
tura a fazer aporte de recur-
sos para amenizar o quadro.
Ainda assim, diz reconhe-

cerosproblemasdosistema.
“Nãodápara taparo sol com
a peneira.” Sobre os ônibus
sucateados, prometemelho-
rias. “Começamos a receber
nopróximomês30novosôni-
bus,queparaonossosistema
representam quase 10%. Até
agosto,mais20.Nohorizonte
dequase60dias.Vamossubs-
tituir a frota emquase 20%.”
Tellestambémcitaaimpor-

tância de se implementar lo-
go o novo plano diretor, que
estásendofinalizadoparaser
apresentadoaosvereadores.
O superintendente conta

que se mudou de São Paulo
para a capital sergipana há
mais de dez anos e que nota
umadificuldadedefazercom
queosaracajuanosoptempe-
lamobilidadeativa. “Apopu-
laçãomedianadeAracajuvai
continuar usando carro, por
umaquestão climática. Aqui
é quente e úmido.”
Eledizquemoraemumare-

giãoonde,nasproximidades,
temsupermercadosegrandes
redesdelanchonetes. “Quan-
dopreciso,vouapéesouvis-
tocomoumETporsairnosol,
comcalor,mesmoparaandar
cemmetros.”
Apesardisso,reconheceque

aprefeituradevepromovera
mobilidadeparaalémdoscar-
ros, inclusive comciclovias.

Aexperiênciadospassagei-
ros com o transporte públi-
co da capital é um exemplo
de um aspecto que o Índice
FolhadeMobilidadeUrbana
não conseguiu captar em ra-
zãodafaltadedadosporpar-
te dopoder públiconopaís.
Emumamanhãdemaio, a

estagiáriaTauanadaSilvaAra-
újo, 20, foi “ejetada” durante
o desembarque no Terminal
DIA. Saiu esbaforida do co-
letivo, abanando-se com as
mãos. “Estou semar, porque
fiqueiapertadadentrodoôni-
bus. Sempre, tododia é isso.”
Entreosônibussucateados

que rodamemAracaju,mui-
toscarregamplacasdeoutros
municípios, como Salvador
(BA) e Blumenau (SC), sinal
de que já não serviammais a
baianosecatarinensesquan-
doforamofertadosaossergi-
panos. Segundo motoristas,
temveículoqueestáhámais
deduasdécadasemoperação.
Afaltadeestruturadotrans-

porteéaindamaiscruelcom
pessoas que têm alguma de-
ficiência física. Desempre-
gado, o técnico de seguran-
ça eletrônica Maycon Dou-
glas Albuquerque Rocha, 31,
relatou problemas nos aces-
sosaosterminaisenoseleva-
doresdosônibus,constante-
mente quebrados.
“Amaioriadenós,cadeiran-

tes, depende do transporte
público, porque não tem di-
nheiroparacomprarumcar-
ro”,explica.“Nãotemcomodi-
zeremqueestãofazendoalgo
pelopovo,porquenãoestão”,
acrescenta, enquanto aguar-
dava o coletivo no terminal
Maracaju, na periferia da ci-
dade.Nolocal,banheirosdes-
truídosepavimentoirregular
compõemocenário.

“
A gente tem
umamigo
que eramo-
torista e, por
duas ou três
vezes, parou
o ônibus
nomeio da
rua, disse
‘quem souber
dirigir que
dirija’ e saiu
correndo.
Surtou

Amanda da
Silva Santos
empreen-
dedora

TerminalMaracaju, no bairro Santos Dumont, na capital sergipana; de acordo com superintendente, sistema público tem sofrido comdificuldades de financiamento Fotos Rubens Cavallari/Folhapress
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$
Oque é O
Índice FOlha
deMOBili-
dadeurBana
Inédito, ele
permite cap-
tar o nível de
mobilidade
das capitais e
se esta atende
aos princípios
de sustentabili-
dade. O cálculo
resulta numa
pontuação de
0,muito ruim,
a 1,muito boa.
O trabalho se
baseia em tese
apresentada
porMarcela da
Silva Costa, em
2008, à Escola
de Engenha-
ria de São Car-
los, da USP, que
levou à criação
do Imus (Índice
deMobilidade
Urbana Susten-
tável). A par-
ceria entre a
Folha e a 99
começou com
o patrocínio
do canal de
mobilidade
do jornal,
a fimde apro-
fundar a cober-
tura demobi-
lidade urbana.
Envolveu tam-
bémo LAB 99
+ Folha de Jor-
nalismo, que
promoveu trei-
namento para
30 jornalistas e
estudantes. O
índice, desen-
volvido ao
longo de quase
um ano, é o
projeto espe-
cial que fina-
liza este ciclo.

PORTOVELHO Umacidade“3D”.
Ou seja, dispersa, distante e
desconectada. É assim que
PortoVelhoédescritapores-
pecialistas em uma das ver-
sõesdoplanodemobilidade
produzido em 2021 e que, se
aprovado,deveráguiarosru-
mos da capital de Rondônia
pelos próximos anos.
No dia a dia da população

porto-velhense, isso signifi-
cauma lonjurasemfim,com
bairrosquesurgemnas fran-
jas do município, onde não
se sabe ao certo oque éperí-
metrourbanoou zona rural.
Trata-se de um dos piores

cenários para a mobilidade,
porqueencareceosistemade
transporte público, dificulta
o deslocamento a pé ou com
bicicletaeobrigaocidadãoa
gastar tempo e dinheiro pa-
rachegaratéaregiãocentral,
queconcentraamaioroferta
de empregos.
Asdimensõessãocolossais.

Emárea,PortoVelhoéamai-
or das 27 capitais brasileiras.
Com34mil km², omunicípio
temmaisterritórioqueoses-
tadosdeSergipe(21,9milkm²)
eAlagoas (27,8mil km²).
No Índice Folha deMobili-

dade Urbana, Porto Velho é
caracterizada como uma ci-
dade com dificuldades para
atingir a mobilidade susten-
tável emumprazo razoável.
Quemvêa cozinheiraCris-

laneSantosMeireles,27,cami-
nhando ao lado de um terre-
nobaldio,noiníciodamanhã,
desde o assentamento Nova
Canaã até o último ponto de
ônibusdobairroUlissesGui-
marães,nazona leste,perce-
be oporquê.Opontode ôni-
bus instalado perto da casa
dela está pichado edesativa-
do, na estrada dos Periqui-
tos, obrigando-a a caminhar
algumascentenasdemetros.
Afrequênciadosônibus,de

atéumaemumahora,emal-
gunsmomentos,játirouoâni-
modacozinheiraenopassa-
do a fez buscar alternativas.
Umaopçãofoiotáxicompar-
tilhado, umaespéciede lota-
ção criada por parte dos ta-
xistas e, ao lado de aplicati-
vos e mototáxis, concorren-
te do transporte público ofi-
cial.MasaviagemporR$7ou
R$9 inviabilizouousodiário
—a passagem de ônibus po-
de sair por atéR$ 3.

Modelo ‘3D’ desafiaPortoVelho,
que conta comapenas86ônibus
Capital mais extensa do Brasil apresenta cenário disperso, distante e desconectado

Tambémcitaoutrasquestões
ocorridasaolongodotempo.
“O processo de regulação

fundiária é diferente do res-
tantedoBrasil.Sãoáreasmui-
to grandes, com interesse de
seremocupadas.Issoaconte-
ceu sem o acompanhamen-
to do Executivo, sem plane-
jamento”, diz Raísa.
A coordenadora do plano

demobilidadedePortoVelho,
Rosana Matos, reconhece as
dificuldades. “Écomplexode
administrar,semcontarqueé
umacriançapertodeSãoPau-
lo. Temmuitoaindaa ser fei-
to.Dentrodaestruturaatual,
nãotemoscomoconectar,co-
moaglomerar.”
Sobre as dificuldades no

transporte público, ela diz
que,duranteapandemia,ha-
via 35 ônibus para atender a
todoomunicípio, cujapopu-
lação superameiomilhãode
pessoas.Hoje,são86veículos.
A especialista afirma que a

demandatemaumentado.Em
abril de 2021, os 35 transpor-
tavam 6.000 passageiros por
dia útil. Hoje, os 86 transpor-
tam41mil, emmédia. “Agen-
te colocaônibus enão supre.
É aquela labuta todo dia. Pa-
recequeestásemprefaltando.
Quantomaiscoloca,maisade-
mandacresce.”Antesdapan-
demia,jáforamtransportados
até110milpassageirospordia.
Além do arrefecimento da

Covid-19, a alta do preço dos
combustíveis tem devolvido
passageiros aos poucos, se-
gundoRosana.Acoordenado-
radoplanodemobilidadediz
queaalternativanúmeroum
é injetar mais ônibus no sis-
tema e que a prefeitura trata
sobreissocomaempresa—o
transportenacidadenãoéli-
citado,mas concedido.
Ocontrato,porsinal,prevê

oatendimentosóemáreaur-
bana.Poressemotivo,bairros
novos, que oficialmente ain-
daestãonazona rural,ficam
descobertos pelo transpor-
te público, segundoRosana.
Aespecialistadizqueaela-

boração do plano demobili-
dadepassouporváriosentra-
ves,masagoraestábemenca-
minhado.“Jáestáprontinho.
Entregamos em 8de dezem-
bro de 2021, aprovado pela
população.Agora,estáaguar-
dandoaaprovaçãodaCâma-
ra para legitimar.”W.C. e R.C.

“O que sobra do meu salá-
riodáR$900.EdessesR$900
tenhoquefazermilagre”,diz.
Nesse extremo de Porto Ve-
lho,elatambémconvivecom
ainsegurança.Jáfoiassaltada
setevezesenquantoesperava
ônibus ou voltava para casa.
OtaxistaJoséAlves,75, tem

12 clientes fixos, moradores
daperiferia,quecansaramde
esperarnospontoseseveem
obrigados a gastarmais pelo
que deveria ser um direito.
“Quem não trabalha sábado
pagaR$35porsemana.Sefor
para pegar em casa, eles pa-
gamR$3amais[porviagem].”
Partedaslinhasdeônibusda

capitaldeRondôniatemmais
de40km, ida e volta. Com is-
so,paramanterumafrequên-
cia razoável, são necessários
muitosveículosno“carrossel”,
algo indisponível hoje.
ReginaldoMascarenhasBar-

bosa, 53, já está aposentado,
mas fazquestãode ir aocen-
tro diariamente.Moradordo
bairro Socialista, ele precisa
pegarocoletivocomdestino
aobairroOrgulhodoMadeira
paravoltarparacasa.“Demo-
ra de 45minutos a umahora
parapassar”,conta.Nofimde
semana, o dobrode espera.
Tanta demora já fez com

queprocurasseumaalterna-
tivaporcontaprópria,porém
esbarrouemumadificuldade
que o impediu de ter a CNH.
“Já tentei cinco vezes fazer a
baliza,mas fui reprovado.”

O fato é que muita gente
maishabilidosanacondução
compracarrooumoto.Tanto
quecruzamentoscomoosdas
avenidas7deSetembroeGo-
vernadorJorgeTeixeira,nare-
giãocentral,ficamcoalhados
de veículos nofimde tarde.
Também busca uma solu-

ção pessoal quem roda lon-
ge dali. O borracheiro Rafael
PauloVazPereira, 27, passou
a viver comamulher, a dona
de casaMariceli PereiraLira,
31, eofilho, JoãoCaleb,4, em
umbairro da zona rural pró-
ximodamanchaurbana.Não
tevedúvidaemcompraruma
motocicleta,sobreaqual leva
todomundo.Foiaúnicaopção
viáveldetransporteporuma
regiãoondeônibusnãopassa.
Pereiracruzoucomarepor-

tagemporumaestradadeter-
ra àmargemesquerdadorio
Madeira. Além da mulher e
do filho, levava varas de pes-
car,mudaderoseiraemochi-
las.Oborracheirosonhacom
umaexpansãodacidadema-
ta adentro, o que é opesade-
lo de especialistas em trans-
porte.“Agenteespera,porque,
chegando mais gente, quem
sabenão facilita as coisas?”
AarquitetaeurbanistaRaí-

saTavaresparticipoudarevi-
são do plano diretor e expli-
ca que a cidade sofreu diver-
sas explosões habitacionais,
principalmente aquelas mo-
tivadaspelaconstruçãodehi-
drelétricasnasproximidades.

“
É complexo
de adminis-
trar, sem
contar que
é uma criança
perto de São
Paulo. Tem
muito ainda
a ser feito.
Dentro da
estrutura
atual, não
temos como
conectar,
como
aglomerar

rosanaMatos
coordenadora
do plano de
mobilidade
de Porto Velho

Espaço para
motociclistas
aguardarem
a abertura
de sinal na
avenida
BeiraMar,
emAracaju Ônibus de linha que conecta o bairro Ulisses Guimarães ao centro da cidade

Ciclista na avenida Amazonas, via que liga o extremo leste ao centro; bairros novos, que oficialmente ainda estão na zona rural, ficamdescobertos pelo transporte público, segundo especialista
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-William Cardoso e
Rubens Cavallari

SãoPaulo Acidademaispopu-
losadoBrasil apresenta con-
trastesquevãomuitoalémdo
seucentroexpandido.EmSão
Paulo, tanta riqueza concen-
tradaentreasgrandesmargi-
naisnãochegaaoextremoda
periferia,ondemetrôédese-
jodistanteequemquerandar
até um ponto de ônibus não
tem,muitasvezes,nemmes-
mocalçadapara caminhar.
Entre especialistas, a desi-

gualdade é apontada como
umagrandebarreiraparator-
narmaissustentáveisosdes-
locamentosnacidade.NoÍn-
diceFolhadeMobilidadeUr-
bana,comtodasaslimitações
paraobtençãodedadosnopa-
ís,SãoPauloapareceentreas
capitaiscomalgumaperspec-
tiva de melhora, muito pela
capacidadede investimento.
Paraqueomoradordocen-

troexpandidoentendaasdi-
mensõesdoproblema,épre-
cisodarproporçãoàs coisas.
Se quiser chegar à linha

15-prata, de monotrilho, o
moradordaCidadeTiraden-
tes,nazonaleste,precisaven-
cer8kmdedistância,algoco-
mo da Vila Madalena, na zo-
naoeste, àpraçadaSé,nare-
gião central.
Caso as promessas de con-

clusãotivessemsidocumpri-
das,omonotrilhojáestariahá
quase umadécadamais pró-
ximo de uma parcela maior
dapopulaçãoda zona leste.
Por essa franjadazona les-

te passa a estrada do Iguate-
mi.Hápromessasdeduplica-
ção e melhorias que remon-
tam ao fim dos anos 1980. A
últimadelas, anunciadapela
prefeituraem2021,prevêum
corredor de ônibus pela via.
Enquanto a obra não vem,

a assistente administrativo
Cíntia Gonçalves Menezes,
30, chega a ter dúvida sobre
esperar ou não o ônibus que
a levaria de lá, pela manhã,
até a estação Guaianases, da
CPTM, de onde segue para o
trabalhoemMogidasCruzes,
na Grande São Paulo. O con-
gestionamentotravaotrans-
porte coletivo.

“É parada [a estrada].Mui-
tas vezes, émelhor ir andan-
do [até a estação de trem]. A
pé, você acompanha o ôni-
bus”,diz, sobreumtrajetode
cercade3km,emalguns tre-
chos semcalçada.
A vida de quem depende

dotransportepúblicodoou-
troladodacapital tambémse
mostracomplexa.Mesmopa-
rasedeslocardentrodeuma
únicaregião,aauxiliardelim-
pezaAdrianaLimaGonçalves,
41, precisa pegar três condu-
ções. Ela sai entre 4h30 e 5h,
doJardimÂngela,paraentrar
notrabalhoàs7h,naVilaMa-
riana, ambosna zona sul.
Otrajetocomdoisônibuse

ometrônalinha5-lilásdome-
trô é cansativo, desgastante,
mas nãoo suficiente para fa-
zerAdrianausarcarrooumo-
to pela congestionada estra-
dadoM’BoiMirim.“Jápassou
pelacabeça,masparecequeé
até pior, porque vocêficapa-
radono trânsito.”

Emmeioatantosgargalos,o
quepoderiadiminuirotempo
gastoporAdrianacomacon-
dução seria a extensão da li-
nha5-lilásatéaM’BoiMirim.
Emmeados de 2021, foi pro-
metido o prolongamento de
4 kmdemetrô.
Aobrada linha5aindanão

temprazoparaaconclusãoe,
comotantasoutrasenvolven-
do transporte de alta capaci-
dade, está sempre sujeita a
atrasos. Desde que foi lança-
do,osistemametroviáriocres-
ceaumritmolento,depouco
maisde2kmporano.São104
kmno total, contando omo-
notrilho,praticamenteomes-
moqueSantiago,noChile,que
temametadedapopulação.
“Adesigualdade,quesema-

nifestaemváriasdimensões,
éomaiorproblemadamobi-
lidadeemSãoPaulo.Acome-
çarpeladistribuiçãodoespaço
viário”, diz Mariana Giannot-
ti,professoradegeoprocessa-
mentodaEscolaPolitécnicada
USP e coordenadora doCen-
trodeEstudosdaMetrópole.
Aprofessoracitaestudodo

aluno da Poli Marco Borges
queapontaquesó 10%does-
paço do viário é usado pelo
transporte público. “Quem
pode ter carro é apenas uma
parceladapopulação,que,ali-
ás, geralmente mora em lu-
garesmuitobemservidosde
transportepúblico,masusao
carro.Enquantoisso,apopu-
laçãopobredaperiferia, que
depende do transporte pú-
blico para trabalhar, enfren-
ta ônibus lotado.”
Outra questão levantada

por ela diz respeito ao custo
dotransporteparaseacessar
oemprego,queemSãoPaulo
chegaaaté40%darenda, se-
gundotrabalhodedoutorado
publicado por Tainá Bitten-
courtnarevistaCities. “Éum
absurdoquandocomparamos
comNovaYork,porexemplo,
emqueessecustoficaemtor-
node 5 a 10%da renda.”
A professora da Poli tam-

bém afirma que as calçadas
apresentam largura inade-
quada onde a grande maio-
ria dos deslocamentos é fei-
ta a pé (60%a 70%).

Desigualdade emperra
avançodamobilidade
na cidadedeSãoPaulo
Prefeito promete 40 km de corredores; governo estadual
diz que obras demetrô emonotrilho estão andamento

“
Quem pode ter
carro é apenas uma
parcela da população,
que, aliás, geralmente
mora em lugares
muito bem servidos
de transporte
público, mas usa
o carro. Enquanto
isso, a população
pobre da periferia,
que depende
do transporte
público para
trabalhar, enfrenta
ônibus lotados
Mariana Giannotti
professora da uSP e
coordenadora do Centro
de estudos da Metrópole Continua na pág. B5 3
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-Fábio Pescarini

SÃO PAULO Duas semanas de-
pois de pararem parte do
transporte coletivo na cida-
dedeSãoPaulo,motoristase
cobradores de ônibus anun-
ciamnova paralisação, de 24
horas, que começa à meia-
noite desta terça (28) e con-
tinuanestaquarta-feira (29).
A categoria reivindica hora
de almoço remuneradaepa-
gamento de Plano de Lucros
eResultados (PLR).
Agrevefoiaprovadaduran-

teassembleiacomandadanes-
tatardepeloSindMotoristas,
o sindicatoda categoria.
“Se as empresas fizerem o

pagamento, adiamos a greve
hoje [terça] ainda”, afirmou
ValdevandeJesus,oNoventa,
presidente licenciadodosin-
dicatoàTVBand,confirman-
doaparalisaçãodestaquarta.
Em nota, o sindicato dis-

sequemaisde6.000pessoas
participaram da assembleia
na tarde desta quarta, na se-
de da instituiçãona Liberda-
de, região central da cidade.
No último dia 14, motoris-

tasecobradoresparalisaram
por cerca de 16 horas os ôni-
busestruturais,quesãoaque-
lesqueligambairrosaosgran-
des corredores e região cen-
tral.Aotodo,6.500veículosde
713 linhasdeixaramdecircu-
lar,afetando1,5milhãodepes-
soas, segundoSPTrans, esta-
tal ligada à prefeitura.
Agrevesófoisuspensaapós

a categoria conseguir 12,47%
de reajuste nos salários, re-
troativoamaio.Masnãohou-
ve resposta a outras reivin-
dicações, como a hora de
almoço remunerada.
“Já sepassaramdoismeses

das nossas negociações e os
patrõesmostraram-seintran-
sigentes”,afirmouopresiden-
te do sindicadodosmotoris-
tas, Valmir SantanadaPaz, o
Sorriso, emnota.
Tambémemnota,aSPUrba-

nuss, o sindicato das empre-
sas, disse que mais uma vez
lamentaomovimento, “com
terríveis consequências pa-
raapopulaçãodeSãoPaulo”.
“A entidade espera que

os profissionais do setor de
transporte coletivo não pe-
nalizemospassageiros,cum-
prindoadeterminaçãodaJus-
tiça, adotada na paralisação
de 14dejunho,decolocarem
operação80%dafrotanosho-
rários depico.”
OTribunalRegionaldoTra-

balhoda2ªRegiãoconfirmou
que há uma decisão liminar
que determina manutenção
mínima dos serviços de 80%
durantehoráriosdepico (6h
às 9h e 16h às 19h) e de 60%
nosdemaisperíodos.Emca-
sodedescumprimento,cabe-
rámulta diária deR$ 50mil.
ASPTransafirmouqueestá

solicitandooaumentodova-
lor damulta na Justiça.
Segundo o TRT, a decisão

mais recente no processo é
a de que houve prorrogação
até 1º de julho para as partes

apresentaremsoluçãoparaas
cláusulas em que ainda não
havia acordo.
A Justiça trabalhista afir-

mou ainda que a o sindicato
das empresas requisitou jul-
gamentonestaterça(28),mas
aindanãohaviadecisãonotri-
bunalsobreopedidoatéapu-
blicaçãodesta reportagem.
Em nota, a SPTrans disse

queirámonitorarafrotades-
deoprimeirominutodama-
drugadaparainformarospas-
sageiros por seus canais ofi-
ciais sobre a situaçãodemo-
mento.
Em entrevista à TV Band,

o prefeitoRicardoNunes pe-
diubomsensoaosindicatoe
chamou a greve de irrespon-
sabilidade. “Vai causar mui-
tos transtornos para as pes-
soas”, afirmou. “O Valdevan
precisa ter umpouco de res-
ponsabilidade.”
Nunesdissequefoipegode

surpresa com nova paralisa-
ção. No dia 14, ele havia clas-
sificado a greve anterior co-
mo abusiva, o que foi rebati-
dopelo SindMotoristas.
Ele também lembrou que

umadecisão judicialobrigaa
manutençãode80%da frota
nas ruas nohorário depico.
Comona paralisação ante-

rior,oprefeitodissequeoro-
díziodeveículosdevesersus-
penso,masqueeleaindapre-
cisavaconfirmaragreve.“Es-
toupreocupadíssimo,espero
quenão façam isso.”
O reajuste nos salários, se-

gundo afirmou o prefeito no
últimodia 14, impactadireta-
menteno subsídiopagopela
prefeitura. No ano passado,
o valor gasto foi de R$ 3,3 bi-
lhões,masNunesadmiteque
vaisubir,principalmentepor-
queomunicípionãoreajusta
a passagemdesde janeiro de
2020 —atualmente o preço
está em R$ 4,40 e a SPTrans
calcula,quesemaumentono
subsídio,ovalorteriadesubir
para cerca deR$ 7,40.
Porcausadagrevenosôni-

bus,aSecretariadeTranspor-
tesMetropolitanos,dogover-
noestadual, disseque iráan-
tecipar a oferta máxima de
trens em circulação e ampli-
arohoráriodepicoparame-
trô e trens metropolitanos.
Eque todas as linhas estarão
com frota reserva em condi-
ções operacionais.

Motoristas de
ônibusdeSão
Paulo fazem
novagrevehoje
Categoria reivindica hora de almoço
remunerada e pagamento de
Plano de Lucros e Resultados (PLR)

cotidiano
QuaRta-FeiRa, 29 De Junho De 2022 B5

O professor Antonio Nelson
Rodrigues da Silva, da USP
de São Carlos, diz que gran-
departedosproblemaséde-
corrente de desequilíbrios,
comoaquelesenvolvendoos
interesses público e privado.
“À medida que as cidades

crescem,estesdesequilíbrios
se tornammais frequentes e
maisvisíveis,apontodecom-
prometeremofuncionamen-
to como um todo e de várias
de suas funções”, diz ele, que
participoudasdiscussõesque
resultaramnoÍndiceFolhade
MobilidadeUrbana.
O prefeito Ricardo Nunes

(MDB) afirmou que a prefei-
turacontahojecomdinheiro
emcaixaeprojetos.“Temum
planodemobilidadebastante
solidificado,cominvestimen-
todeR$5bilhõescomrelação
avárioscorredores, inclusive
na regiãoda zona leste.”
Segundo ele, até o fim da

atualgestão,aprevisãoéque
sejamentregues40kmdecor-
redoresdeônibus,“senãofor
aburocracia”—paraele,apa-
ralisação de obras decorren-
te demedidas dos órgãos de
controle éumproblemagra-
ve nomunicípio.

Com relação à tarifa de
transporte e ao valor repas-
sado pela prefeitura ao siste-
ma,Nunes disse que o subsí-
diodeR$3,3bilhõesconcedi-
do em 2021deverá aumentar
em2022,diantedoreajusteno
preço do diesel, que tem im-
pactode20%nototaldatarifa.
Segundo o prefeito, pagar

subsídioéumaformadecum-
prircontratoedesincentivar
ousodetransporte individu-
al. “Semosubsídio,atarifase-
ria deR$ 7,40”, afirmou.
Já o governo estadual dis-

se que atual gestão assumiu
o compromisso de retomar
obras paradas e realizou no-
vaslicitações.Citou,emnota,
quesegueaconstruçãodasli-
nhas 15-pratae 17-ouro,além
de terprojetospara inícioda
expansãodalinha5-lilás.Tam-
bémapontoua implementa-
çãoda linha6-laranja.
Sobre as críticas feitas por

Nunesaórgãosdecontrole,o
TribunaldeContasdoMunicí-
pio disse que cumpre a “mis-
sãoconstitucionaldeexercer
ocontroleexternoefiscalizar
as contas públicas, zelando
peloerário,aomesmotempo
emqueatuaparaevitarodes-
perdíciododinheiropúblico”.

$
O que é o
Índice Folha de
Mobilidade Urbana
Inédito, ele permite captar
o nível de mobilidade
das capitais e se esta
atende aos princípios
de sustentabilidade. O
cálculo resulta numa
pontuação de 0, muito
ruim, a 1, muito boa. O
trabalho se baseia em tese
apresentada por Marcela
da Silva Costa, em 2008,
à Escola de Engenharia
de São Carlos, da USP, que
levou à criação do Imus
(Índice de Mobilidade
Urbana Sustentável). A
parceria entre a Folha e a
99 começou com
o patrocínio do canal de
mobilidade do jornal,
a fim de aprofundar a
cobertura demobilidade
urbana. Envolveu também
o LAB 99 + Folha de
Jornalismo, que promoveu
treinamento para 30
jornalistas e estudantes.
O índice, desenvolvido
ao longo de quase um
ano, é o projeto especial
que finaliza este ciclo.

2
1 Passageiros emplatorma da estação Sé, dometrô, na região central e 2 emponto de ônibus
na estrada doM’BoiMirim, na região do JardimRegina, zona sul; 3 obra da linha 15-prata, de
monotrilho, na av. Ragueb Chohfi, na região de SãoMateus, zona leste Fotos Rubens Cavallari/Folhapress
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Escala
0: muito ruim
1: muito boa

Com muitas dificuldadesCom dificuldadesalguma perspectiva

Em cada capital com base no cálculo dos 13 indicadores

Estágio atual para atingir a mobilidade sustentável num prazo razoável

“
Já se passaram
dois meses das
nossas negociações
e os patrões
mostraram-se
intransigentes
Valmir Santana da Paz,
o Sorriso
presidente do sindicato
dos motoristas


