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Em Medellín, a prefeitura optou por dar
dignidade às áreas pobres e isso incluiu cui-
dar da mobilidade de todas as “comunas”
ou favelas. “Na verdade, o modelo de admi-
nistração municipal garante a disponibilida-
de de mais recursos para a manutenção e a
construção de áreas públicas sempre com a
filosofia de fazer obras de qualidade sem im-
portar a condição socioeconômica do bairro
onde se localizem”, esclarece o arquiteto co-
lombiano Luis Fernando Arbelaez Sierra.

A geografia acidentada foi um desafio
à parte. Nos morros, os moradores não che-
gam a pé ou de ônibus. Eles sobem de tele-
férico e de escadas rolantes. No Recife, falar

disso nos morros da Zona Norte soa como
ficção. “Isso exisicção. “Isso exisf te em algum lugar? Pra mim,
é sonho”, pergunta a dona de casa Rafaela
Santos, 23 anos. Moradora do Morro da Con-
ceição, sua rua é a Ladeira Pique, uma esca-
daria que serve de único acesso para quem
vive por lá. É preciso disposição e boa forma
para vencer, diariamente, dezenas de de-
graus. “Não tenho outra opção para chegar
em casa. Só tem o ônibus, mas, além de ser
pago, ainda assim eu teria que descer um pe-
daço da escadaria”, conta. Um teleférico tam-
bém é um desejo que os moradores preferem
enrustir, por medo de parecerem ridículos
diante da aparente impossibilidade da obra.

“Quem dera tivesse o bondinho do Pão de
Açúcar aqui. Mas isso não é pra gente não”,
conforma-se o aposentado Orlando Lucena,
70, vizinho de Rafaela.

Na gestão do ex-prefeito João da Costa,
chegou a ser feito um estudo para identifi-
car os pontos nos morros que poderiam ga-
nhar um sistema de teleférico ou de funi-
cular. A prioridade foi dada às áreas mais
altas, isoladas e com maior número de ido-
sos. O Morro da Conceição e Nova Desco-
berta foram apontados como regiões prio-
ritárias. O trabalho poderá servir de base
pra os futuros projetos de mobilidade nes-
sas regiões.
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Fontes: TransMilenio e Alcadía Mayor de Bogotá

Cerca de 3 mil ônibus circulam na
Região Metropolitana por dia

Desses, 161 circulam
dentro do Recife

2 milhões de passageiros são
transportados, por dia,
em toda a RMR

A velocidade média desenvolvida
pelos ônibus é de 20 km/h

A cidade possui 29 km de rotas
exclusivas para bicicletas, entre
ciclovias e ciclofaixas

Há previsão de implantar ciclovias
também no percurso dos
corredores de BRT

O sistema de escadas rolantes de San Javier

São as primeiras escadas rolantes públicas e
gratuitas dentro de uma comunidade pobre no mundo
Substituíram 350 degraus de concreto

Beneficiam, diretamente, mais de 12 mil
cidadãos da comunidade

Cerca de 1.500 pessoas usam as escadas diariamente

O investimento na obra foi de US$ 5 milhões,
com recursos da prefeitura de Medellín

14 jovens da comunidade trabalham na orientação
dos cidadãos sobre o bom uso das escadas

As escadas funcionam entre as 5h e as 22h,
de segunda a sexta-feira. Aos sábados
e domingos, das 8h às 19h

O sistema de teleféricos (cables)

É dividido em 3 linhas (sendo 1 turística)

Transporta cerca de 30 mil passageiros por dia

O ticket custa cerca de US$ 1

É integrado ao metrô, o que não gera custo adicional
de passagem se o usuário permanecer no sistema

Fonte: Alcadía Mayor de Medellín
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escadas rolantes e
teleféricos para os morros

“Comunas” (favelas) de Medellín ostentam obras que são sinônimo de dignidade para a população de baixa renda

Integrado ao metrô, o teleférico é
espaço de convivência em Bogotá

D I A R I O ddddeeee PPPP EEEE RRRR NNNN AAAA MMMM BBBB UUUUCCCC OOOO - Recife, segunda-feira, 11 de março de 2013 cidades possíveis
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

C5

O sistema TransMilenio opera desde 2000 Apenas as avenidas Caxangá,
Conde da Boa Vista e Sul possuem
corredores exclusivos para ônibus.
No Centro, as avenidas Guararapes e
Dantas Barreto têm restrições
para carros

Cerca de 1.750.000 passageiros
são transportados por dia

A circulação nos horários de
pico é de cerca de 200 mil
passageiros por hora

Bogotá possui 107,5 km de
corredores de BRT
(Bus Rapid Transit)

2.306 BRTs são do tipo articulado,
os mesmos que serão implantados
na RMR

76 BRTs são biarticulados
(o mesmo que 3 ônibus em 1)

45 km/h é a velocidade média que um
BRT atinge na Avenida Caracas, que
corta Bogotá de Norte a Sul

Nessa mesma avenida, a velocidade
média dos carros é de 15 km/h

A cidade possui 415 km de ciclovias

A cidade conta com sistemas de BRT, metrô,
teleféricos e escadas rolantes

Fonte: Grande Recife Consórcio de Transportes,
CTTU e Secretaria das Cidades
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