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Não estaria na hora de se 
repensar o modelo urbano

futuro de São Paulo?
NEUTON S. KARASSAWA*

lanejamento de transporte ur-
bano de São Paulo: a corrida 
permanente atrás do déficit da 
oferta. Até quando?
Introdução - O transporte urba-

no é um elemento determinante da qualidade 
de vida nas grandes cidades, onde a mobili-
dade é um fator inerente do processo produ-
tivo, econômico e social. É especialmente esse 
setor que tem se mostrado permanentemen-
te vulnerável às críticas e pressões políticas. 
Em cidades com a dimensão e complexida-
de de São Paulo, o chamado transporte de 
massa (trens e metrô) deveria desempenhar 
uma função imprescindível na absorção da 
grande parcela da demanda, deixando para 
o transporte de superfície sobre pneus (ôni-
bus) uma função complementar, alimentado-
ra/ distribuidora e capilar. Em São Paulo isso 
não acontece, simplesmente devido ao des-
compasso de investimentos no transporte de 
massa conforme estabelecidos  pelos planos 
estratégicos. Com isso o ônibus arca com o 
ônus de transportar a grande massa exceden-
te dos usuários que deveria ser transportada 
pelo sistema de grande capacidade, passando, 

impropriamente, a se submeter às condições, 
cada vez mais precárias, da circulação das 
vias públicas, decorrente do aumento do flu-
xo de automóveis. Resultado: a) deterioração 
da modalidade; b) declínio de sua demanda, 
com a fuga de passageiros para o transporte 
individual; c) dificuldade de sustentação de 
um bom padrão de qualidade dos transportes; 
d) dificuldade de governabilidade; e) “saídas” 
para ajustes emergenciais nem sempre conve-
nientes para a sociedade.

Pesquisas realizadas pelo autor iden-
tificaram que as causas primeiras das difi-
culdades encontradas pelo sistema é a falta 
de responsabilidade com sentido social, por 
parte dos três atores envolvidos: o Estado/ 
Prefeitura, as empresas operadoras e, em 
parte, o usuário, omisso na sua função críti-
ca e fiscalizadora. Situações decorrentes são 
registradas pela mídia, principalmente em 
épocas em que são discutidos novos termos 
de concessão do serviço, suas renovações ou 
reajustes. A generalizada opinião, também 
de ex-secretários de transportes da cidade 
de São Paulo, confirmada em entrevista rea-
lizada por este autor, é a de que a concepção 

de um plano de transporte para São Paulo já 
está suficientemente clara e é praticamen-
te de consenso. Para que seja efetivamente 
implantado, por etapas e com continuidade, 
é necessária uma decisão firme do gover-
no com a consequente responsabilidade de 
sua implantação dentro do ritmo planejado 
e aprovado, respeitando suas diretrizes de 
curto, médio e longo prazo. Cabe à socieda-
de, por sua vez, a importante função, prin-
cipalmente através de seus órgãos represen-
tativos, acompanhar, fiscalizar e exigir o seu 
cumprimento e aos empresários, atuais ope-
radores, o cumprimento rigoroso dos termos 
contratuais e da regulamentação do serviço.
O ambiente dos transportes urbanos – O 
Estado tem como atribuição inalienável de 
planejar e prover infraestrutura e serviços pú-
blicos, podendo, para isso, recorrer ao auxílio 
do setor privado mediante uma compensação 
justa. Nesse ambiente se situa o transporte ur-
bano, tido como um serviço público essencial, 
já que dele depende toda a dinâmica social e 
econômica do dia a dia da população e, em 
especial, o trabalho e a educação, que são res-
ponsáveis por 70% a 80% do total das viagens 
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tado” (Aroldo de Azevedo – A cidade de São 
Paulo – Companhia Editora Nacional, 1958).

As ferrovias exerceram, de fato, um impor-
tante papel, na fase inicial do desenvolvimento 
industrial da cidade, no entanto, com a falta de 
investimentos – e de um planejamento urbano 
disciplinador –, começaram aos poucos surgir 
os problemas crônicos de uma “aglomeração 
mal resolvida”. A ineficiência e insuficiência 
crescente da ferrovia levou, paulatinamente, o 
mercado a utilizar o caminhão como meio de 
transporte – meio mais flexível, com melhor 
atendimento, mais rápido, com a comodidade 
do “porta a porta”, ainda que geralmente mais 
oneroso. As ferrovias têm sofrido desde lá um 
declínio constante, mas é ainda reconhecida 
como uma modalidade imprescindível no sis-
tema urbano e regional de transporte, dentro 
do novo enfoque da política de desenvolvi-
mento sustentável.

Com a estagnação da ferrovia e do in-
centivo da indústria automotiva, paralela-
mente, à construção de rodovias modernas 
como a Via Dutra, Via Anchieta e Anhan-
guera, novos vetores de desenvolvimento 
industriais começaram a se consolidar, prin-
cipalmente ao longo da Dutra e Anchieta. A 
expansão em direção norte, noroeste e oeste 
tem se mostrado menos pujante, provavel-
mente devido à topografia menos favorável.

Já na década de 1950 se prognosticavam 
as dificuldades crescentes que encontraria o 
desenvolvimento industrial da região de São 
Paulo, em função dos custos provenientes da 
deseconomia de aglomeração. Os congestio-
namentos, que atualmente, chegam a níveis 
intoleráveis, degradam dia a dia os padrões de 
qualidade de vida da população além de refletir 
no tempo perdido com os transportes (pessoas 
e cargas), na qualidade ambiental (poluição do 
ar, ruídos, e consequente estresse...).

“É preciso encarar com muita seriedade 
o problema do congestionamento demográ-
fico a que parece estar condenada a região 
da Grande São Paulo. Porque tal congestio-
namento é, ao mesmo tempo, causa e efeito 
da concentração industrial que nela se ve-
rifica” – já apontava Aroldo de Azevedo em 
1950. Não estaria na hora de se repensar o 
modelo urbano futuro de São Paulo?

nos anos 1970, ao então, jovem engenheiro 
que se iniciava no planejamento de trans-
porte urbano da metrópole: “veja: a cidade 
vai se desenvolvendo e procurando seus pró-
prios caminhos, como os rios que aprendem a 
contornar obstáculos. Assim, diante das difi-
culdades de mobilidade, vão surgindo novos 
subcentros de serviço, novos polos de con-
centração de trabalho”. De alguma forma, o 
mestre tinha razão: e de fato, a cidade vai 
“aprendendo a contornar obstáculos”.

A cidade foi se expandindo, expandin-
do... em busca de novos caminhos nem sem-
pre planejados em função de um modelo 
claro de “descontração da cidade”.

Todo esse processo vai acontecendo em 
um ambiente estimulado por um mercado 
imobiliário extremamente ativo e atento à 
crescente demanda, porém não muito preocu-
pado com a suficiência das redes de serviço 
público, de competência do poder público.

Mas, será que não seria o momento de 
“domar esse rio”, como aconteceu com várias 
outras grandes cidades do mundo que hoje 
desfrutam de uma qualidade ambiental bem 
diferente da nossa?

A história do desenvolvimento da indús-
tria paulista tem seu início quando já se dis-
punha de uma rede ferroviária razoavelmen-
te consolidada, herança da fase de ouro do 
café, o que permitiria atender e dar um apoio 
imprescindível às primeiras indústrias que 
foram se instalando no planalto paulistano 
visando principalmente ao mercado interno, 
cuja demanda se via fortalecida pela crise do 
comércio internacional.

As primeiras foram implantadas nas vár-
zeas dos rios Tamanduateí e Tietê. Essa área 
era logisticamente a mais adequada para a 
instalação das primeiras fábricas: fácil acesso 
ao Porto de Santos, ao interior do Estado e à 
capital da República (Rio de Janeiro). Exami-
nando-se o mapa da época (1914), observa-se 
que a concentração das fábricas se distribui 
ao longo da São Paulo Railway/ Sorocabana 
Railway, aumentando gradativamente a par-
tir da Lapa em direção à Água Branca, Barra 
Funda, Bom Retiro e Pari. No Brás onde inicia 
a Estrada de Ferro Central do Brasil, ocorre a 
maior concentração fabril, abrangendo, além 
do bairro do Brás, a Mooca. Era ainda inci-
piente a ocupação em direção ao atual ABC, 
nessas décadas iniciais.

Paralelamente ao seu desenvolvimento 
industrial e o consequente crescimento de 
seu emprego básico, outros setores de apoio 
encontravam um amplo campo de cresci-
mento, o que “transformou a capital paulista 
num importante centro comercial e na capital 
econômica de uma extensa região geográfica, 
cujos limites ultrapassam as fronteiras do Es-

pessoais diárias geradas nas grandes cidades.  
Em grandes aglomerações urbanas, como 

a área metropolitana de São Paulo, cuja po-
pulação de 20,3 milhões (IBGE, 2010) é res-
ponsável pela geração de 19,5% do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional, a cobertura 
espacial e o provimento da capacidade ne-
cessária do sistema de transporte são extre-
mamente onerosos para o Estado, requerendo 
grandes esforços de investimento e gestão 
operacional de grande eficácia. Os investi-
mentos requeridos em São Paulo atingem o 
significativo montante de 30 bilhões de re-
ais, que deveriam ser aplicados no período de 
2000 até o ano de 2020 para o sistema de 
transporte público não ficar tão distanciado 
dos padrões de outras grandes metrópoles. 

Esses investimentos costumam figurar ha-
bitualmente nos sucessivos “planos estratégicos 
de transporte” realizados por diversas adminis-
trações municipais ou estaduais ao longo das 
três últimas décadas, mas o programa de apli-
cação não tem acontecido. O enfoque desses 
planos se orienta no sentido do maior uso do 
transporte público em substituição ao transpor-
te por automóvel, por meio da ampliação do sis-
tema, capacitando-o a “atrair” mais passageiros 
do modal automóvel para o modal coletivo, e 
assim reverter uma tendência histórica verifi-
cada nos últimos 30 anos: em 1967, 68% dos 
passageiros eram transportados por transporte 
coletivo, índice que foi caindo sucessivamen-
te para 61% em 1977, 56% em 1987, 51% em 
1997, reabilitando para 55%, em 2007.

Os planos são concebidos, normalmente, 
para um horizonte de 20 anos, ao final dos 
quais o funcionamento do sistema planeja-
do deveria corrigir todas as falhas verifica-
das no ano base e, sobretudo, proporcionar 
melhor qualidade ambiental para a cidade. 
Entretanto o problema de sempre é que o 
programado não é realizado, ou seja, não se 
investe o necessário e não há eficácia entre o 
planejar, o programar e o executar”.

Enquanto isso, a demanda por viagens di-
árias “motorizadas” cresce continuamente de 
7,2 milhões em 1967, para 16,0 milhões em 
1977, 18,8 milhões em 1987, 20,7 milhões em 
1997 e 25,0 milhões em 2007. Crescimento que 
se deu juntamente com o da população e com 
as atividades sociais e econômicas. Com isso 
as consequências se manifestam nos seguintes 
pontos: (i) declínio da qualidade de desempe-
nho do transporte coletivo, cujo tempo médio 
de viagem é de 2,3 vezes maior do que o do 
automóvel. (ii) desorganização do sistema e 
não cumprimento da programação contratual.

Por que não repensar o modelo urbano de 
São Paulo para as próximas décadas?

Um velho mestre e amigo urbanista dizia, 

* Neuton S. Karassawa é engenheiro civil 
pela Escola Politécnica da USP, foi professor de 
Planejamento de Transporte e de Transporte 
Turístico. Doutor pela FAUUSP (2005) em Estruturas 
Ambientais Urbanas com a tese: “Responsabilidade 
Social no Transporte Urbano”. Mestre - dissertação: 
“Qualidade da Logística no Turismo”, publicado 
pela o Editora Aleph. Consultor de Planejamento 
de Transporte Urbano e consultor do CII/BID
E-mail: nkarassawa@hotmail.com
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Ciclovia aérea
VALMIR CHERVENKO*

FÁBIO FAFERS**

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Ministério das Cidades pre-
tende, com o PlanMob, con-
tribuir para que as mudanças 
necessárias no planejamento 
e na gestão das políticas de 

mobilidade urbana ocorram no maior nú-
mero de cidades possível, afinal se trata de 
alterar significativamente o padrão de urba-
nização e de circulação nos municípios, de 
implementar um processo de desenvolvi-
mento econômico sustentável e de garantir 
inclusão social da população.

DADOS ESTATÍSTICOS
Na capital de São Paulo 1,7 milhão de 

motoristas usam carro quase que diariamen-
te, sendo 27% dos deslocamentos realizados 
por automóveis. O automóvel chega a ocupar 
até 60% dos espaços de circulação, é res-
ponsável por aproximadamente 80% do ru-
ído urbano e 90% do combustível consumi-
do por ele é só para transportar seu próprio 
peso. O sistema viário, somado ao espaço 
para estacionamento e garagens, ocupa 50% 
da área da cidade. 

A bicicleta é o veículo de transporte in-
dividual mais eficiente para trajetos curtos. 
Uma pessoa comum, pedalando sem pressa, 
atinge velocidades entre 15 a 20 km/h. Os 
motivos trabalho e educação respondem por 
75% das viagens. (Fonte: http://www.cida-
dedesaopaulo.com/sp/br/sao-paulo-em-nu-
meros; http://noticias.uol.com.br/cotidiano/
ultimas-noticias/2010/09/22/sao-paulo-ga-
nha-1200-novos-carros-todos-os-dias-pa-
ra-especialista-uso-de-automovel-e-cultu-
ral.htm).

Segundo levantamento da Secretaria de 
Saúde de São Paulo a despesa do governo 
com acidentes no trajeto casa/trabalho de 
2009 a 2011 saltou de 850 milhões de re-
ais para 1,16 bilhão de reais, um aumento 
de 37%, segundo projeção do Ministério da 
Previdência Social.

Lembrando que o maior número de 
ocorrências fatais acontece no trajeto entre 

Implantação de ciclovia aérea fazendo uso das instalações do Expresso Tiradentes, trecho atual de 
8,5 quilômetros, interligando a região do Grande ABC, via Avenida do Estado com o mesmo sistema, 

utilizando-se da estrutura de contenção para o Rio Tamanduateí, perfazendo um total de 24,5 
quilômetros, além da utilização de terrenos em margens de linhas férreas.

a casa e o trabalho ou durante atividade na 
rua, tipificado como “Acidente de Trajeto”.

O Anuário do Ministério da Previdência 
Social-2010 também aponta um aumento na 
ocorrência de acidentes de trabalho durante 
o deslocamento dos trabalhadores, em 2009 
ocorreram 90 180 acidentes de trajeto no 
país, enquanto que em 2010 foram registra-
dos 94 789 novos casos e em 2011, 100 230, 
segundo o Anuário Brasileiro de Proteção 
(2013).

O gráfico apresentado na figura 1 mos-
tra o aumento expressivo de acidentes de 
trajeto entre 1996 e 2010, segundo o Minis-
tério da Previdência Social.

Deslocamento pela cidade
Em 2007 156 482 pessoas usavam dia-

riamente a bicicleta como meio de transpor-
te em São Paulo, hoje esse número é muito 
maior, segundo o site www.ciclocidade.org.
br estima-se que pelo menos 500 000 pes-
soas utilizam a bicicleta para deslocamen-
tos nas ruas ao menos uma vez por semana, 
tendo como motivos de deslocamento, os 
seguintes dados:
- 70% dos deslocamentos são para ir e voltar 
do trabalho
- 96% - trabalho + outros deslocamentos 
(escola, médico etc.)
- 4% - lazer (Fonte: pesquisa “O uso de bici-
cletas na RMSP” / Metrô – 2010).

No entanto, a Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Recreação (Seme), con-
tabiliza 4 milhões de bicicletas na cidade 
de São Paulo e 700 000 ciclistas de fim de 

Figura 1 - Acidentes de trajeto
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Esses foram os primeiros questionamen-
tos que nortearam a realização deste estudo, 
aqui descrito como Ciclovia Aérea. “Por que 
não se utilizar de estruturas físicas existen-
tes nas grandes cidades para se executar 
uma via segura para o uso de bicicletas?”. 
A partir destas diretrizes aliadas aos dados 
estatísticos demonstrados neste relatório e 
demais prescrições estabelecidas no SeMob, 
é que se chegou a este conceito.

O projeto em questão contempla equipa-
mentos como bancos, floreiras e bancas de 
revistas, bebedouros, locais de manutenção 
(encher e calibrar o pneu) e toda a pista com 
sinalização adequada para orientação dos 
ciclistas.

Ainda, instalação de câmeras de segu-
rança com central fiscalizada pela Polícia 
Militar/Guarda Municipal, em conjunto com 
agentes fazendo uso de bicicletas para per-
correr toda a ciclovia para propiciar segu-
rança a todos os usuários.

A ciclovia aqui proposta conta ainda 
com a instalação de luminárias para ilumi-
nação de toda a pista e poderá ter seu fun-
cionamento por 24 horas.

Vantagens deste empreendimento
Neste primeiro momento o projeto ava-

liado consta apenas com o trecho Pedro II 
até a Estação Sacomã do Expresso Tiraden-
tes e sua interligação com a ciclovia aérea 
junto à Avenida do Estado, atendendo dire-

marem as ruas das 
cidades, disputando 
lado a lado um espa-
ço com os carros, mo-
tos e ônibus, também 
crescerá o número de 
acidentes de trânsi-
to. Serão necessárias 
legislações e regras 
claras para ordenar a 
boa convivência en-
tre os modais.

O Brasil ainda 
não possui uma legislação específica para 
bicicletas elétricas. Atualmente, o que está 
em vigor é a Resolução 315/2009 do Con-
tran, que classifica as bicicletas elétricas 
como cicloelétricos e as equipara com os 
ciclomotores.

Sendo assim, os ciclistas destes veículos 
elétricos deverão zelar pela segurança dos 
pedestres, dos demais ciclistas com bicicle-
tas mecânicas, assim como os motoristas 
deverão zelar pela segurança dos ciclistas 
e pedestres (Fonte: http://www.bikemaga-
zine.com.br/2012/12/guia-das-bicicletas-
eletricas/).

Na ciclovia aérea proposta neste estudo, 
deverá ser previsto o uso destas bicicletas 
elétricas, adotando-se a circulação destas e 
das bicicletas mecânicas separadas por faixa 
de velocidades diferenciadas, bem como por 
velocidade máxima, de forma a se evitar aci-
dentes e permitir vazão de fluxo, evitando-
se congestionamentos.

UM PROJETO INOVADOR
Diante do exposto, surgiu a necessidade 

de isolar de forma segura, sempre que pos-
sível, o usuário de bicicletas na cidade de 
São Paulo. A exemplo das grandes cidades 
do mundo, a bicicleta chegou para ficar em 
nossas grandes metrópoles, e para tal nossos 
governantes terão de criar novas soluções – 
preferencialmente seguras – para o uso des-
te veículo para toda a população.

semana (Fonte: http://www.cetsp.com.br/
media/188149/nt227.pdf; NT227-2012 da 
CET-SP).

No caso desta ciclovia aérea, em uma 
perspectiva de uso moderado que considere 
uma baixa demanda reprimida por este tipo 
de estrutura, para ligar a Vila Prudente, Ipi-
ranga e Sacomã ao centro da cidade de São 
Paulo, pode se estimar em até 2 786 pessoas 
sendo atendidas por hora.

O valor de 2 786 bicicletas/hora no ce-
nário menos otimista é praticamente o dobro 
de passageiros transportados por hora em 
uma faixa de trânsito da Avenida do Estado.

Em um cenário menos tímido, seria pos-
sível o transporte de 13 000 pessoas/dia, 
considerando que o Expresso Tiradentes 
transporta 80 000 pessoas/dia e que a bici-
cleta é um sistema individual de transporte 
e o outro é um sistema coletivo (Fonte: Hi-
ghway Capacity Manual 2000 – Chapter 19 –
Bycicles - Pré-cálculo realizado: colaboração 
Arqº Welinton de Bastos).

O que tudo indica é que esta demanda 
existe, assim sendo, o primeiro passo antes 
de desenvolver o projeto, deve ser a elabo-
ração de pesquisas que informem sobre a 
demanda cativa e reprimida por este tipo de 
transporte.

LEVANTAMENTO DA
SECRETARIA DA SAÚDE

A Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo fez um levantamento que mostra que 
a cada dia nove ciclistas são internados em 
hospitais públicos vítimas de acidentes de 
trânsito.

Em 2012, foram 3 200 pessoas internadas 
pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O gasto 
com o tratamento desses pacientes foi de 3,3 
milhões de reais, diz a pasta (Fonte: http://
www1.folha.uol.com.br/ cotidiano/1245435-
levantamento-mostra-que-nove-ciclistas-
sao-internados-por-dia-em-sp.shtml).

O ano de 2014 registrou 12 mortes 
(34,3%) a mais de ciclistas em acidentes de 
trânsito na cidade de São Paulo, comparado 
a 2013. É o maior porcentual já registrado 
na capital (Fonte: Relatório de Acidentes Fa-
tais de 2014 da Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET), 30/04/2015).

CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES
Bicicleta

O Brasil é o terceiro produtor mundial 
de bicicletas, com 4% da produção mundial, 
atrás apenas da China, líder absoluta com 
67% e da Índia, com 8% (figura 2).

Bicicletas elétricas
À medida que as bicicletas elétricas to-

Figura 2 - Produção mundial
(Fonte: www.abraciclo.com.br)

Figura 3 - Ilustração de alternativa estudada 
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