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A questão da mobilidade é o mote do
segundo dia da série Cidades

possíveis. A solução para o problema,
como mostram os colombianos, passa
pela decisão de excluir o carro da lista

de prioridades

Além de calçadas bem cuidadas e ciclovias, Bo-
gotá e Medellín dispõem de um arrojado sistema de
transporte público, o Bus Rapid Transit (BRT). O mo-
delo foi apresentado ao mundo por Curitiba e as
duas cidades o adaptaram às suas necessidades. Em
Bogotá, o TransMilenio, como é chamado, é respon-
sável pelo transporte de mais de 1,5 milhão de pas-
sageiros por dia. Apesar da eficiência, o sistema,
que está servindo de exemplo para o governo de
Pernambuco construir os corredores Norte/Sul e
Leste/Oeste, já não está suportando a demanda e, por
isso, será melhorado. “O TransMilenio é um dos
modelos mais eficientes do mundo e modernizou
o transporte da cidade. Mas chegou ao seu limite por-
que a população usa cada vez mais o modal que lhe
leva mais rápido”, destaca o prefeito de Bogotá, Gus-
tavo Petro.

A prefeitura está elaborando um plano de trans-
portes para os próximos 12 anos que inclui a amplia-
ção da malha de BRT e a introdução do metrô. “Te-
mos que integrar e articular o TransMilenio a outros
modais. Estamos lutando para implantar nossa pri-
meira linha de metrô, com 30 quilômetros, e forta-
lecendo a cultura da bicicleta”, afirma Petro. A mo-
dernização prevê, ainda, a troca dos atuais veículos
por híbridos ou elétricos. “Queremos começar a mi-
grar para tecnologias mais limpas, porque decidi-
mos hoje o transporte que queremos no futuro”, de-
fende a secretária distrital de meio ambiente, Susa-
na Muhamad.

No Recife, o BRT chegará à moda antiga, movi-
do a diesel. “A ideia é que a gente possa testar os mo-
delos de veículos mais ecológicos, mas não há nada
previsto”, declara o secretário executivo de mobi-
lidade, Flávio Figueiredo. O modelo de corredores que
será implantado no Recife também está nascendo em
meio a críticas. “Conceitualmente, o BRT é adequa-
do, mas tem que ver como isso será operacionaliza-
do. Em Bogotá, as avenidas largas já existiam. O tra-
balho foi segregar e dar prioridade ao transporte
público”, ressalta o consultor em mobilidade Germa-
no Travassos.

BRT já
saturado
em Bogotá

D
a porta de casa até a escola, o traba-
lho ou o supermercado a sensação é
a mesma: o Recife não anda. Seja a

pé, de bicicleta, de carro ou de ônibus, o fato
é que a parca infraestrutura de que a cidade
dispõe para suprir a necessidade de locomo-
ção humana não está dando conta do recado
há muito tempo. O resultado é a crescente in-
satisfação com a imobilidade nas ruas da ca-
pital e prejuízos para os cidadãos que vão des-
de a própria saúde a bens materiais. Não por
acaso a mobilidade urbana tem sido um dos
ttemas mais debatidos dos últimos anos, no Remas mais debatidos dos últimos anos, no Ree--
cife, e o que mais pede uma solução imedia-
tta, porém susa, porém susttentáventável. A rel. A resposespostta para para o pra o proo-
blema já está na boca dos especialistas e mes-
mo da população: é preciso inverter priorida-
des, colocando o pedestre, o ciclista e o trans-
porte público em posição privilegiada em re-
lação ao carro. Mas, numa cidade que cres-
ceu sem planejamento urbano - e que conti-
nua crescendo sem dispor de um - o desafio
é descobrir como fazer essa lógica prevalecer
na prática.

Bogotá e Medellín decidiram encarar o de-
safio - que é constante - e, hoje, são referên-
cia em mobilidade para cidades com perfis
sociais e econômicos semelhantes, a exem-
plo de Rio de Janeiro, São Paulo, Cidade do
México e o próprio Recife. Na capital per-
nambucana, o anseio da população é viver
a rotina da comerciante Luz Angela Sanchez,
42 anos. Ela mora em Salitre, um bairro a 12
quilômetros do centro de Bogotá, onde tra-

balha. O trajeto é feito de transporte públi-
co. O carro fica em casa. “Meu deslocamen-
to é todo pelo TransMilenio. Além de chegar
mais rápido, não adianta ir para o centro
de carro porque não tenho como estacionar
por lá”, testemunha.

O comportamento de Luz Angela é resul-
tado do investimento que a cidade fez não
somente no transporte público de massa,
mas nas calçadas, ciclovias e parques. “Eles
trabalharam a mobilidade como um todo. De-
cidiram reduzir a calha das ruas em troca
de ciclode ciclovias, sendo mais de 400 qvias, sendo mais de 400 quilômetruilômetrosos
em toda a cidade, e melhores calçadas. Isso
ggererou um trou um transansttororno enorno enorme no início, masme no início, mas
é uma questão de pacto. A prefeitura fez o
projeto porque a calçada é o passeio públi-
co e o coerente é preparar o espaço urbano
de forma qualificada para o cidadão”, ob-
serva o presidente do Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo de Pernambuco (CAU-PE),
Roberto Montezuma.

SOS calçadas
Em Medellín, até as favelas possuem ruas or-
ganizadas com calçadas acessíveis, além de
espaços de convivência e lazer. “Essa condição
de qualidade pode ser observada nos parques,
nas praças e nas vias da cidade graças à incor-
poração do espaço público como um valor
fundamental dentro da administração”, rela-
ciona o arquiteto e urbanista de Medellín Car-
los Andres Escobar Gutiérrez, especialista em
desenho urbano.

A realidade é bem diferente no Recife. As
calçadas, que deveriam ser entendidas como
o meio de transporte mais elementar, não ofe-
recem dignidade à população. “Minha avó
usa cadeira de rodas e só sai de carro porque
não se sente segura nas calçadas. Além dis-
so, as pessoas não têm educação e estacionam
os carros no lugar do pedestre”, atesta a es-
tudante Miliana da Conceição Silva, 30. A Lei
das Calçadas, de 2003, obriga os donos de
imóveis a cuidarem de seus passeios sob pe-
na de multa, mas a maioria desconhece a
própria rprópria responsabilidade. Já a presponsabilidade. Já a prefefeitureitura dea de-
ve cuidar das que margeiam canais, lagos, pra-
ias e prias e praças, das qaças, das que fue ficam em fricam em frentente aos prée aos pré--
dios públicos e de canteiros centrais de ave-
nidas e parques.

Para a professora de planejamento urbano
da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), Lúcia Leitão, as calçadas do Recife só
vão melhorar a partir de um esforço coleti-
vo, que envolve poder público e sociedade.
“Elas não são assim por simples descuido da
prefeitura, mas porque o que é valorizado
por nós ainda é o espaço privado, o que é um
engano”, pontua. Segundo o ex-coordenador-
geral do Instituto Pelópidas Silveira, Milton
Botler, se a prefeitura fosse assumir todas as
calçadas da cidade, custaria R$ 1 bilhão aos
cofres municipais. “Não acho economicamen-
te viável. O que pode ser feito é usar a publi-
cidade institucional para educar o cidadão
sobre seu papel, além da coerção, porque es-
tá na lei”, pondera.

um problemão
até para experts

O TransMilenio conduz mais de 1,5 milhão
de pessoas por dia em Bogotá

Está sendo implantado pelo governo
do estado em caráter metropolitano.

Serão dois principais eixos
que cruzarão o Recife:

Norte/Sul e Leste/Oeste

■ Sairá de Igarassu e irá até o Centro do Recife e

a Estação de Metrô da Joana Bezerra.

■ Terá 37,9 km de extensão e dois ramais:

Agamenon Magalhães e Cruz Cabugá

■ 328 mil passageiros deverão ser atendidos por dia.

■ Somente na Agamenon, a velocidade média do

BRT deverá ser de 30,3 km/h.

■ O investimento é de R$ 155 milhões

■ Sairá de Camaragibe até o Derby

■ Terá 12,3 km de extensão

■ O investimento é de R$ 145 milhões

o sistema BRT
(bus rapid transit)

CORREDOR NORTE/SUL CORREDOR LESTE/OESTE>
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Carros, motos e ônibus disputam espaço na Av. Agamenon Magalhães, no Recife: mobilidade sem inteligência
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