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editorial

NATURALIDADE: SÃO PAULO – SP
NACIONALIDADE: BRASILEIRA

Nosso já saudoso diretor Geral, (normalmente ao aterrisar em Congonhas, ao soltar o cinto) 
sempre gostava de lembrar: “Rodovias&Vias nasceu na cidade de São Paulo”, dizia, como quem se 
sentia em casa com o frenético ritmo da mais rica megalópole da América do Sul. Uma cidade, de 
fato, onde não há, no dia a dia lá muito espaço para aqueles que como nós, vivem da informação, 
palmilhar com vagar.

E esta revista volta à sua natal casa, já crescida, e com orientação bem defi nida: observar, reportar 
e registrar como se movimenta a vida do colosso de arranha-céus, de arquitetura mesclada entre 
o sacro, o contemporâneo e o ultramoderno, entre artérias, veias e capilares de asfalto. Célere 
titã, a velha capital esconde a idade, por meio de inúmeras intervenções apresentadas em sua 
infraestrutura, promovidas pela sua diligente prefeitura.

Macro/micro mobilidade, harmonia, sintonia, sinergia, segurança, fl uidez, qualidade. Palavras-
conceito, que sintetizam um conjunto de pastas que age de forma coordenada, inteligente e 
tem atingido sucesso em lograr desafi os que sucessivas gestões ou falharam, ou conseguiram 
parcialmente alcançar. É com base neste ideário em mente, que o leitor, por nós, é aconselhado a se 
inteirar dos principais temas deste município/quase estado/quase país.

Mas há notícias também do Brasil. O Brasil da Segurança Viária, que fi rma compromissos de escala 
nacional para salvar vidas. O Brasil que tem perícia em Obras de Arte Especiais, com as atualidades 
do DER paranaense, que detalha sua segunda ponte internacional, “de integração”, diretamente 
dos pinheirais. O Brasil da Logística, que propõe novos caminhos para rotas consagradas, como 
uma Nova descida para o Porto de Santos. 

Eis, caro leitor, o registro de um épico em curso. De uma nação que aprende “na poeira da estrada, 
que é preciso avançar".

Boa Leitura!
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ENERGIA VERDE
Além da conectividade, o 

fornecimento de energia limpa para a 
circulação de veículos elétricos pelas 
12 rodovias da Eixo SP já começa a 
ser preparado. Em breve, as bases de 
atendimento ao usuário disponibilizarão 
os pontos de recarga abastecidos por 
usinas fotovoltaicas instaladas em cada 
prédio operacional e reforçada por uma 
fazenda solar que irá gerar 1,9MW/h, na 
região de Garça/SP. 

Atualmente, todos os prédios 
operacionais da Eixo SP já são 
abastecidos por energia solar. Os 
veículos que operam as balanças móveis 
já são 100% elétricos e em breve a 
concessionária começará a testar um 
guincho leve, também elétrico, em sua 
operação rodoviária. Estas iniciativas 
estão inseridas nas políticas ESG da 
corporação.

EIXO SP 
TESTA CONECTIVIDADE DO CORREDOR 
DE WI-FI EM CARRO INTELIGENTE

No pódio entre as líderes mundiais 
de montadoras de veículos, a 
montadora BYD estabeleceu, por 
meio da concessionária Eurobike, uma 
parceria com a Eixo SP para testar em 
rodovias a conectividade de um de 
seus modelos, o SUV Tan. O utilitário de 
sete lugares é o carro-chefe da marca, 
que chegou ao Brasil para fazer frente 
ao mercado de automóveis movidos 
a energia limpa e com tecnologia 
embarcada.

Dentro das aplicações que Eixo SP 
está buscando com a utilização da sua 
tecnologia de comunicação via rede de 
Wi-Fi estão aquelas internacionalmente 
conhecidas como V2I (Veículo – 
infraestrutura – veículo) e que motivou 
os testes realizados com a BYD. A Eixo 
SP, como maior corredor conectado 
da América Latina, supriu a esta 
necessidade a partir do uso dos pontos 
de acesso de conexão Wi-Fi na SP 
310 – Rodovia Washington Luís, entre 
Itirapina e São Carlos. 

Novidade no mercado brasileiro, SUV de montadora chinesa é aposta para futuro 
dos veículos elétricos no país

Ao estabelecer a conexão do 
veículo com a infraestrutura foram 
testados o streaming de vídeo 
e aplicativos de navegação por 
GPS. O dispositivo de multimidia 
de 15 polegadas desempenhou 
sem interferências as funções em 
multitarefas, a partir do uso simultâneo 
destas aplicações, inclusive da 
captação de imagens em 360 graus do 
veículo em movimento, transmitidas 
em tempo real por oito câmeras 
embarcadas no veículo. 

“Foi uma parceria muito proveitosa 
que nos deu uma dimensão da 
capacidade de nossa rede, que 
compõe o maior corredor conectado 
da América Latina, em um sistema 
que iremos adotar em um futuro 
próximo. Hoje o usuário já utiliza esse 
sinal para obter informações e acesso 
aos serviços da Eixo SP, mas em breve 
veículos e viajantes conectados serão 
uma realidade”, afi rma Sergio Santillan, 
diretor-presidente da Concessionária. 

SOBRE A EIXO SP
A Eixo SP Concessionária de 

Rodovias administra mais de 
1.221 km de estradas que passam 
por 62 municípios da região de 
Rio Claro, no centro do Estado, até 
Panorama, no extremo oeste, na 
divisa com o Mato Grosso do Sul. 
O maior contrato sob supervisão 
da Artesp (Agência Reguladora 
de Transportes do Estado de São 
Paulo) terá investimentos na 
ordem de R$ 14 bilhões em obras 
de ampliação, conservação, além 
da modernização de serviços ao 
usuário. Para mais informações 
acesse: www.eixosp.com.br.

Fonte: EIXO SP

“Foi uma parceria muito proveitosa que 
nos deu uma dimensão da capacidade 
de nossa rede, que compõe o maior 
corredor conectado da América Latina, 
em um sistema que iremos adotar em 
um futuro próximo.”
Sergio Santilan
Diretor-presidente da Concessionária Eixo-SP
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RICARDO NUNES

Não sou conduzido. Conduzo.

Determinada e dona de uma forte assinatura cujos traços são originados em uma 
“verve” nascida no empreendedorismo, a gestão do Prefeito Ricardo Nunes à frente 
da maior cidade do país, representa uma abordagem dinâmica, contemporânea e 
avançada, tanto para os conhecidos, quanto para os novos desafi os a serem acessados 
na Megalópole. Dotado de um possante senso gerencial e grande iniciativa, o empresário 
e político, demonstrou habilidade e competência na montagem e estruturação de suas 
pastas, obtendo êxitos semeados em meio ao imponderável e à pandemia, com ações 
assertivas e inequívocas, mas acima de tudo, alinhadas à “personalidade” da capital do 
mais rico Estado do Brasil. Para conhecer em detalhes as mudanças – em muitos casos 
profundas - por ele promovidas na administração paulistana, Rodovias&Vias foi ao 
número 15 do Viaduto do Chá, para encontrar a visão conceitual e a concepção de um 
plano desenhado com arrojo, para o sucesso.

Prefeito de São Paulo
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Rodovias&Vias: Sabemos que o senhor assume a prefeitura em um momento bastante 
delicado, e em meio à Pandemia do Coronavírus. Sabemos também que foram necessárias 
diversas ações resolutas e de efeito imediato. Como foram esses primeiros desenvolvimentos?

“Tínhamos já montada uma 
equipe muito comprometida, 

muito focada e muito competente. 
Conseguimos tornar São Paulo 

a Capital Mundial da Vacina 
com uma logística muito 

importante de vacinação, 
conseguimos trabalhar no 

sentido de ofertar leitos 
suficientes para que ninguém 

ficasse desassistido.”

“Desde 1554 até 2020,
São Paulo dispunha de
20 hospitais. Hoje, nós 
temos 30. São 10 novos 
hospitais em 2 anos.
Para efeito de comparação, a 
gestão Haddad, quando foi 
concluída, tinha entregue
3 UPA’s (Unidades de Pronto 
Atendimento). Hoje nós temos 
23. Dessas 20 novas UPA’s, de 
2017 para cá, inaugurei 9 nesse 
último ano.”

Na verdade, o senhor tem tocado em frente 
um grande investimento na área de saúde...

Verdade. Eu costumo lembrar, que desde 
1554 até 2020, São Paulo dispunha de 20 
hospitais. Hoje, nós temos 30. São 10 novos 
hospitais em 2 anos. Para efeito de comparação, 
a gestão Haddad, quando foi concluída, 
tinha entregue 3 UPA’s (Unidades de Pronto 
Atendimento). Hoje nós temos 23. Dessas 20 
novas UPA’s, de 2017 para cá, inaugurei 9 nesse 
último ano. Somente hoje pela manhã eu 
inaugurei mais 2 novos equipamentos de saúde: 
um centro especializado em dor, o segundo 
da cidade, o segundo do tipo que eu inauguro 
este ano, no Capão Redondo, e o nosso 6º 
CAPS (Centro de Assistência Psicossocial), o 
de número 6 que eu inauguro em 5 meses, 
que são equipamentos caros, possuem um 
alto custo mensal, mas eu considero que são 
absolutamente necessários, por conta da 
grande pressão que estamos verificando no 
sistema, por conta do adoecimento mental, 
e do crescimento do consumo de álcool e 
drogas, ambos, possivelmente pelos efeitos 
da Pandemia. Também, abrimos o Centro 
de Alta Tecnologia Oncológica Bruno Covas. 
Aliás, cabe uma explicação aqui: a saúde é 
dividida em 3 segmentos. Baixa, média e alta 
complexidade. São Paulo tem, pactuado pelo 
SUS via lei 8080, sistemas de baixa e média 
complexidade. A alta complexidade, que 
são cirurgias, tratamentos oncológicos, e 
tratamentos mais delicados, ficam por conta 
do governo Estadual. Portanto, o repasse 
fundo a fundo do governo Federal para o 
Governo do Estado tem essa finalidade. 
No entanto, assim mesmo a prefeitura está 
fazendo alta complexidade. O Centro de 
Alta Tecnologia Oncológica Bruno Covas 
que eu mencionei, foi inaugurado 16 de 
maio deste ano, exatamente um ano após o 
falecimento dele e em homenagem à ele. É 
uma estrutura que atende 10 mil consultas 
por mês, 4 mil exames e 400 cirurgias. E 
não é uma estrutura comum. Ela possui 
todos os equipamentos disponíveis tanto 
no Hospital Albert Einstein, quanto no 
Sírio Libanês, com tecnologia de ponta, 
encontrada nos melhores hospitais do país.

Ricardo Nunes: Realmente, eu tinha uma 
relação muito próxima com o Bruno, que 
transcendia a questão da política, e que era de 
amizade mesmo, das famílias se encontrarem. 
Então foi um ‘choque’, pois já vínhamos de 
um momento difícil, acompanhando todo 

o sofrimento que ele enfrentou. Encerrado 
de uma forma abrupta no dia 16 de Maio. Era 
início de governo, e fomos confrontados com 
esses momentos, de ter que vencer a perda de 
um amigo, do luto, e tocar a cidade em uma 
altura muito grave da Pandemia. Foi uma fase 
crítica, com uma média móvel de 215 mortes 
por dia. Mas tínhamos os compromissos 
assumidos com a sociedade, e para minha 
sorte, nós tínhamos já montada uma equipe 
muito comprometida, muito focada e muito 
competente. Conseguimos tornar São Paulo a 
‘Capital Mundial da Vacina’, com uma logística 
muito importante de vacinação, conseguimos 
trabalhar no sentido de ofertar leitos suficientes 
para que ninguém ficasse desassistido. Essa era 
inclusive uma das diretrizes, muito claras, que 
o Bruno tinha deixado para nós, além claro, de 
nos esforçarmos para combater a fome. Assim, 
fizemos também uma ampla programação 
de segurança alimentar, paralelamente 
aumentando nossa rede em mais 10 hospitais. 
Hoje, estamos em uma situação melhor do que 
a que passamos naquele momento. Posso dizer 
que nós superamos, graças a Deus. Mas foi um 
desafio muito duro.
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Recentemente, a cidade divulgou sua proposta de orçamento para o ano que vem, mas 
tendo em vista o horizonte de metas 2024.

Como o senhor falou em superação, vamos nesta direção. São Paulo é o maior ambiente de 
negócios nacional de da América do Sul e isto é inquestionável. Era esperada a “retomada em V”. 
Quais os preparativos adotados, em linhas gerais, para a tão aguardada retomada econômica? Estas 
expectativas se concretizaram?

Eu vejo que sim. Do ponto de vista da 
retomada econômica sim. Eu havia já solicitado 
à nossa secretária de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Aline Cardoso, SMDET), 
que elaborasse um plano para essa retomada. 
E efetivamente isso foi feito. Não apenas 
por parte da prefeitura, em uma iniciativa 
isolada, mas com entidades representativas 
e associações de classe participando junto 
conosco, e isso criou algumas situações: 
estabelecemos 2 anos sem aumento de tarifa 
de ônibus, evidentemente com subsídios da 
Prefeitura, mas em um movimento consertado, 
inclusive para não contribuir em um processo 
inflacionário por conta disso. Veja, até hoje a 
ocupação do transporte público, não voltou ao 
nível pré-pandemia. Hoje ela gira em torno de 
80%, de utilização, houve perda de passageiros. 
Associado a isso, nós reduzimos algumas 
alíquotas em várias atividades. Por exemplo, 
baixamos de 5 para 2% a cobrança em cima 
de intermediação de serviços por aplicativos, 

franquias, audiovisual, não corrigimos o 
IPTU, não fizemos a correção da PGV (Planta 
Genérica de Valores), além de atuar muito 
fortemente na questão da desburocratização. 
Neste sentido, antes levava-se 7 meses para 
conseguir abrir uma empresa em São Paulo. 
Hoje, em 23 horas esse trâmite é realizado. 
E este processo de desburocratização, é um 
processo que ainda está em desenvolvimento, 
uma questão muito exigente, por conta da 
própria conformação do funcionalismo. Na 
verdade, essa é uma pauta diária, todos os 
dias eu reitero essa necessidade, de tomarmos 
todas as ações cabíveis para tornar melhor o 
ambiente para quem vai empreender aqui na 
cidade. Ampliamos todos os serviços na área de 
saúde, por que, afinal, como você mesmo disse, 
e afinal de contas nós também entendemos 
assim, é um ambiente, então o gerador de 
emprego, seus colaboradores, precisam ter um 
bom acesso a serviços, de saúde, de educação, 
transporte e mobilidade entre outros. Por sinal, 
nós aumentamos a oferta de creches, zeramos 
a espera. Para comparação, em 2016, ainda 
na gestão Haddad, chegamos a ter 120 mil 
crianças na fila de espera. Hoje, pelo segundo 
ano consecutivo, nenhuma criança está fora da 
creche. No nosso programa “Mãe Paulistana”, 
já no 4º mês de gravidez, a Mãe pode escolher 
a creche que ela quer que o filho frequente, 
para já matriculá-lo quando ele tiver nascido. 
Então, volta-se a esta questão de ambiente. Por 
conta de todos esses esforços, muitas empresas 
vieram para cá, o que acabou aumentando 
nossa arrecadação, mesmo diminuindo 
impostos. Fechando isso, São Paulo é o único 
ente da Federação que é triple A, com baixo 
nível de endividamento e alta capacidade de 
investimento. Mesmo Miami, para termos ideia, 
considerada ultimamente um bom destino 
para investimentos, cujo prefeito conversei 
há alguns dias, é double A. Então, temos uma 
condição muito favorável, com segurança 
jurídica, com um conselho Municipal de 
tributos que faz um trabalho sério, com uma 
questão tributária justa.

“Baixamos de 5 para 2% a cobrança 
em cima de intermediação de 

serviços por aplicativos, franquias, 
audiovisual, não corrigimos o 

IPTU, não fizemos a correção da 
PGV (Planta Genérica de Valores), 
além de atuar muito fortemente 

na questão da desburocratização. 
Neste sentido, antes levava-se 

7 meses para conseguir abrir 
uma empresa em São Paulo. 

Hoje, em 23 horas esse
trâmite é realizado.”

“No ano que vem teremos 
R$ 95 Bilhões, o maior 
orçamento da história da 
cidade. Só em investimentos, 
serão R$ 11,5 Bilhões, 90% 
oriundos de recursos próprios, 
fonte 'zero zero'.”

No ano que vem teremos R$ 95 Bilhões, 
o maior orçamento da história da cidade. Só 
em investimentos, serão R$ 11,5 Bilhões, 90% 
oriundos de recursos próprios, fonte “zero zero”. 
Em outras ocasiões, nós vimos orçamentos 
de investimento de R$ 4 Bilhões, R$ 5 Bilhões, 
mas com contrapartida de governo Federal 
que às vezes não chegava, enfim. Isso que 
estou falando é recurso nosso. Risco zero de 
não ser executado. A não ser que haja questões 
com órgãos de controle que interfiram em 
nossa agilidade. Fizemos o chamamento, por 
exemplo do “pode Entrar” que é o programa 
habitacional, em Julho. E até agora, isso não 
foi liberado. A Ponte Pirituba – Lapa, no dia 7 
de Abril desse ano, foi o segundo aniversário 
dessa paralização. Só essa obra, representa 
um gasto de R$ 250 mil por ano, somente para 
tomar conta da obra parada. Nós entendemos 
que os órgãos de controle são fundamentais. 
Entendemos a importância de um Ministério 
Público forte. De um Tribunal de Contas forte. 
Mas o tempo que a população precisa, não 
pode ficar à mercê de processos morosos. Não 
nos parece aceitável nem razoável. Por isso, 
cobramos celeridade. Temos 23 mil pessoas 
no auxílio aluguel, que poderíamos já estar 
atendendo, 160 mil pessoas no nosso cadastro 
da COHAB, uma demanda habitacional na 
cidade de mais de 400 mil unidades, um 
mercado aquecido, com demanda, e não 
conseguimos desenvolver. Então, esperamos 
que esses órgãos fiscalizadores hajam na 
velocidade que a cidade precisa. Outro ponto. 
Os PIU’s – Programas de Intervenção Urbana, 
segundo nós detectamos, outro exemplo. Havia 

interesse por conta de mercado imobiliário, 
por parte de investidores, contudo, não 
conseguíamos tocar em frente por falta de 
uma legislação urbanística específica. Quando 
finalmente conseguimos pôr em pauta, não 
prosperou, por que o Tribunal de Justiça 
entregou uma liminar ao Ministério Público, 
suspendendo a votação dessas intervenções. 
Assim eu falei com nossa Procuradora 
Geral, doutora Marina, nosso secretário da 
Fazenda, o Guilherme e fui à Brasília despachar 
diretamente com o Dr. Humberto Martins, 
presidente do STJ, que, diante do exposto, 
um absurdo, concedeu a liminar para que 
pudéssemos levar adiante. Assim, já votamos o 
PIU Central, e serão votados outros, como PUI 
Jurubatuba também. O PIU Central aliás, foi 
uma grande vitória, pois não existe nenhuma 
grande cidade do Mundo que não tenha a sua 
região central revitalizada. Então, faremos esse 
grande investimento. Então, reitero o apelo 
para que se tome mais consciência dessa 
necessidade de fazer os processos caminharem 
de forma mais célere. 
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“Identificamos 126 mil alunos 
que estavam em regiões 
que não tinham acesso à 

internet de maneira alguma. 
Não tinham por perto, uma 

antena de celular. Foi então que 
chamamos todas as operadoras, 

e questionamos todas: não é 
possível que na cidade mais rica do 

Brasil, ainda existam áreas 
de sombra, em que as pessoas

não conseguem ter acesso.”

“São Paulo está fazendo 
o maior programa de 
recapeamento de toda sua 
história. Estamos aí com 
investimentos perto de
R$ 1 Bilhão, até o final da 
segunda etapa, serão
R$ 2,5 Bilhões, totalizando 
quase 18 milhões de m² de vias 
pela cidade, uma verdadeira 
transformação na mobilidade, com 
ampliação dos BRT’s junto, em um 
investimento de R$ 4,6 Bilhões.”

À reboque de tudo isso, da melhoria do ambiente de investimentos, desburocratização como o prefeito 
mencionou, nós entendemos que há um processo multilateral e multidisciplinar de modernização, em 
curso na cidade, que alinha melhores práticas de gestão, ESG, bem como uma forte orientação para um 
conceito contíguo a tudo isso que é o de smart cities. Como têm evoluído essas questões todas? 

Já que estamos falando de Smart Cities, 
ficamos sabendo de um app da Prefeitura, que 
promete uma integração muito interessante 
quanto aos serviços de mobilidade...

É verdade. O aplicativo deverá fazer a 
integração de todo o sistema, com situações 
de circulação de linhas de ônibus, horários de 
partida, chegada prevista, melhores horários 
para utilização, e claro, colocar todos os 
serviços dentro de um único aplicativo. Esse é 
um dos nossos objetivos. Estamos alinhados 
à evolução do mundo para melhorar, com uso 
de tecnologia, o nosso dia a dia, bem como 
melhorar a nossa prestação de serviços.

Existem diversos grandes empreendimentos 
em curso, que visam dotar a cidade de uma 
infraestrutura compatível com uma sociedade 
mais moderna, cuja dinâmica é muito diversa 
da que foi encontrada por gestões anteriores. 
Quais são eles; de que forma eles vêm encontrar 
a qualidade e as necessidades exigidas pelo 
novo perfil do público, e como este esforço 
é escalonado, já pensando em futuros 
desdobramentos?

São Paulo está fazendo o maior programa 
de recapeamento de toda sua história. Estamos 
aí com investimentos perto de R$ 1 Bilhão, até 
o final da segunda etapa, serão R$ 2,5 Bilhões, 
totalizando quase 18 milhões de m² de vias 
pela cidade, uma verdadeira transformação 
na mobilidade, com ampliação dos BRT’s 
junto, em um investimento de R$ 4,6 Bilhões 
que resultarão nos corredores Radial Leste; 
Aricanduva; M’Boi Mirim; Amador Bueno; 
Itapecerica; Interlagos; Itaquera; ou seja, é um 
conjunto de obras importantes para abordar e 
melhorar essa questão da mobilidade por toda 
a cidade. 

Esses são esforços fundamentais. Nós 
não vamos a lugar nenhum, se não tivermos 
uma São Paulo preparada, não apenas para 
a conectividade, mas para as diversas formas 
dela, e claro, pensada em sua evolução para esse 
conceito de cidades inteligentes. Para isso, dando 
um exemplo, além de ampliação dos pontos de 
oferta de internet, nós temos 1.180 pontos de wi-fi 
livre na cidade, e lançamos um edital para termos 
mais 10 mil pontos. Nos ônibus haverá ampliação, 
da mesma forma. Hoje em circulação, são 13 
mil, ônibus, 3,5 mil deles, com wi-fi livre, com a 
meta de até 2024, todos os veículos terem essa 
condição. Também, nós fizemos a distribuição 
de 506 mil tablets e 48 mil notebooks tanto 
para professores quanto para alunos da nossa 
rede pública municipal, que tem 1 milhão e 80 
mil alunos. Quando fizemos essa distribuição, 
com conteúdo pedagógico, chip de acesso à 
internet, para que se possa ampliar a capacidade 
de conhecimento extra aula, nós identificamos 
126 mil alunos que estavam em regiões que não 
tinham acesso à internet de maneira alguma. 
Não tinham por perto, uma antena de celular. 
Foi então que chamamos todas as operadoras, 
e questionamos todas: não é possível que na 

cidade mais rica do Brasil, ainda existam áreas “de 
sombra”, em que as pessoas não conseguem ter 
acesso. E aí, votamos uma lei, na Câmara Municipal, 
simplificando a instalação de ERBs (Estações de 
Rádio Base) e Mini ERBs, reduzindo valores, como 
forma de incentivo para que esses operadores 
fizessem a instalação nesses locais. Assim, foram 
instaladas 286 antenas, oferecendo cobertura 
total na cidade, com o compromisso, assinado 
por esses operadores na Prefeitura, de no prazo 
de 6 meses fazer toda essa instalação. Afinal, nós 
temos o entendimento de que não adianta haver 
tecnologia apenas para uma classe ou restrita 
a um ponto geográfico. Essa tecnologia, e o 
acesso à ela tem que ser democratizado. Ainda, 
dentro dessa seara das smart cities, estamos 
promovendo um amplo programa, da nossa 
Central de Monitoramento, com a instalação de 
20 mil câmeras, dotadas de Inteligência Artificial, 
e que terão identificação facial, veicular, e com 
interligação junto à CET, SAMU, ônibus e forças de 
segurança em resgate, além da implantação de 
semáforos inteligentes, dentro de uma grande 
reestruturação do parque semafórico da cidade. 
Tudo isso, com a instalação de uma rede de fibra 
ótica proprietária da Prefeitura, com uma qualidade 
tecnológica ainda melhor. Acima de tudo, estamos 
promovendo uma mudança cultural, em termos 
de máquina pública, de fazer com que todos 
tenham consciência da necessidade desse avanço. 
E mais uma vez, voltamos à questão de ambiente 
favorável, saudável ao empreendedorismo, com 
uma cidade 100% coberta por internet, com wi-fi 
grátis disponível para todo mundo. 

Ainda no tocante a essas grandes obras, 
não podemos deixar de falar nas obras dos 
“piscinões”, por exemplo, que visam deixar São 
Paulo mais resistente às chuvas cada vez mais 
intensas que têm ocorrido pelas alterações 
climáticas, muitas delas sem precedentes, 
correto?

Sim, São Paulo era costumeiramente 
presente nos noticiários por conta de 
enchentes e alagamentos em diversos pontos. 
O prefeito Bruno Covas construiu 14 novos 
piscinões, nós iremos fazer mais 14, dos quais 
já entregamos 3 com os restantes a serem 
entregues até final de 2024, sem contar as 
obras de micro drenagem. Somente no ano 
passado, foram feitas 409 dessas, com um 
grande investimento nos “Jardins de Chuva”, 
dos quais já entregamos 300. 
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Jardins de chuva, como assim?

São áreas onde nós retiramos as coberturas 
impermeáveis, abrimos intervenções até 1,5 
metro para baixo da superfície, com colchões 
drenantes, por fim, arrematando com um 
jardim, uma cobertura vegetal, para termos 
uma drenagem de área a mais próxima possível, 
de uma drenagem natural, e claro, deixar 
um espaço mais agradável. Mas, voltando 
ao cerne da sua pergunta anterior, nós 
estamos – neste momento – com 1.200 obras 
acontecendo na cidade inteira, desde estas 
que eu mencionei, até na área de habitação, 
educação, especialmente nas periferias, onde 
também estamos atuando muito fortemente 
em contenção de encostas e elementos de 
drenagem e recuperação de várzeas de rios. 
Então, essas são ações que têm apresentado 
bom resultado, pois observamos, mesmo 
com o aumento da intensidade das chuvas, 
como você colocou, uma diminuição de 
casos de alagamento e enchentes severos. 
Evidentemente que para resolver 100% ainda 
demora mais um pouquinho, mas é inegável 
que já conseguimos avançar bastante. Neste 
sentido, foi contratado um estudo pela USP, 
que fará todo o mapeamento das bacias 
hidrográficas, mesmo subterrâneas, e nos dará 
condições tecnicamente, de balizar nossas 
ações. A intenção é termos resultados ainda 
melhores, portanto, mais à frente. Tudo com 
recursos, e tudo muito bem desenhado.

A grande densidade e intensidade de tráfego 
na cidade sempre foi um fator preponderante 
para uma correta percepção de planejamento e 
de estratégias de segurança para o trânsito. Neste 
sentido, sabemos que a chamada "Faixa Azul", 
vem apresentando ótimos resultados, tanto na 
pioneira implantação, na Av. 23 de Maio, quanto 
na novel etapa da Av. Bandeirantes. Quais suas 
impressões a respeito?

A Faixa Azul é um caso interessante, uma 
história curiosa. Eu costumo dizer que quem 
senta nessa cadeira tem dois ouvidos e uma 
boca, que é pra escutar mais e falar menos. 
Eu me recordava que tínhamos tido uma 
experiência na época da gestão do prefeito 
Gilberto Kassab, mas que não tinha funcionado 
muito bem. Então, minha primeira resposta, de 
imediato, foi “de jeito nenhum!” Mas, ocorre 
que eles insistiram em fazer uma apresentação 
detalhada, explicando melhor que se tratava 
de um novo conceito. Lá na CET. Aí então, eu 
disse, “Ok. Se vocês me convencerem, vamos 
avaliar maneiras de pôr em prática”. Lá eles 
demonstraram na prática, com dinâmica feita 
com veículos, e nós aprovamos essa nova 
modalidade, calçada em novas técnicas, junto 
ao CONTRAN e ao SENATRAN em caráter 
experimental e, ao que parece, estamos 
obtendo bons resultados. Lembrando que, 
como se tratava de algo inédito, também 
dependíamos da autorização do então ministro 
Tarcísio, que após nos visitar e ver o projeto, 
conseguiu acelerar o processo de autorização.

O prefeito mencionou um pouco antes, questões relativas à boa saúde fiscal das contas de São 
Paulo, e iniciativas importantes que acabam atraindo investidores responsáveis. Contudo, é preciso 
falar um pouco de outro grande parceiro histórico da cidade, que é o governo do Estado, que está sob 
nova direção. Quais suas percepções sobre este fato?

São as melhores possíveis. Já tivemos a 
oportunidade de conversar, hoje mesmo ele 
me ligou, temos conversado bastante. Ele se 
mostra muito preocupado com a continuidade 
da Operação Caronte, de combate ao tráfico 
de drogas na Cracolândia, que é uma ferida 
exposta. Tivemos algumas intervenções, 
creio, até motivadas por boa fé em gestões 
anteriores à nossa, mas que não surtiram 
os efeitos desejados, pois chegamos a ter aí 
quase 4 mil usuário de crack em um comércio 
muito disputado por esses grupos. Hoje, a 
situação é bem melhor, temos aí cerca de 800 
a 900 usuários ainda na área, não permitimos 
mais a realização da “feira do crack”, e isso, 
vem dentro de um tripé fundamental. É prisão 
para o traficante, atendimento ao usuário e a 

reurbanização da área degradada. Revitalizamos o 
antigo “Parque do Cachimbo” com equipamentos 
públicos, e, dentro desse contexto, a parceria 
com o Estado é essencial. Neste sentido, estamos 
muito alinhados, compartilhando dados e 
informações e considero que está caminhando 
bem a relação com o novo governo. Inclusive, 
houve um encontro entre as primeiras damas, 
com minha esposa, a esposa do governador 
Tarcísio e a esposa do governador Rodrigo Garcia, 
para alinhar as mudanças e ajustes no Fundo 
Social, então, todas trabalhando conjuntamente. 
É tudo muito positivo. Tanto Rodrigo quanto 
Tarcísio são pessoas de grande caráter, estão 
performando uma transição profícua e, afinal, 
acredito muito que o governador Tarcísio fará um 
bom governo. 

“Estamos neste momento com 
1.200 obras acontecendo na 
cidade inteira, desde estas 
que eu mencionei, até na 
área de habitação, educação, 
especialmente nas periferias, onde 
também estamos atuando muito 
fortemente em contenção de 
encostas e elementos de drenagem e 
recuperação de várzeas de rios.”

“É prisão para o traficante, 
atendimento ao usuário 
e a reurbanização da área 
degradada. Revitalizamos o 
antigo Parque do Cachimbo com 
equipamentos públicos, e, dentro 
desse contexto, a parceria com o 
Estado é essencial.”
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Costumeiramente, Rodovias&Vias pede às autoridades do executivo, que manifestem uma 
mensagem para os empreendedores, em especial aos que se dedicam às grandes obras de engenharia. 
Sendo assim, qual o recado do prefeito Ricardo Nunes para a comunidade construtiva paulistana, 
paulista e brasileira em geral?

Uma mensagem muito positiva, de alguém 
que veio da periferia, do Parque Santo Antônio, 
que estudou em escola pública e sempre usou 
o sistema de saúde público, e não tem qualquer 
vergonha de dizer essa verdade, com todas as 
letras, muito pelo contrário, tem orgulho. Isso, 
de verdade, dá uma consciência ainda maior, 
exata, da necessidade de poder atender – e 
bem – às pessoas que mais precisam. Fazer, 
afinal, um governo para todos. Também, na 
qualidade de empreendedor que deu certo, 
que montou sua primeira empresa em uma 
salinha de 2x2 metros, sozinho, e hoje tem 
filiais em Santos, Guarulhos, Minas, Bahia, 
Rio de Janeiro, e que sabe o que é pagar 
uma folha de pagamento, ter que recolher 
uma DARF, que em suma, sabe o quanto a 

burocracia é contraproducente especialmente 
para o pequeno empresário. Então, aqui, nós 
estamos criando a cultura de que é preciso o 
poder público atuar de forma mais parceira. 
Batendo na porta de quem gera emprego, não 
para trazer dificuldade, mas para se colocar 
fazendo a pergunta “onde é que eu posso 
ajudar para que você continue desenvolvendo 
suas atividades e continuar ajudando a 
desenvolver nossa cidade?” Fora isso, o recado 
aos empreendedores, é que tragam muita 
energia e disposição para trabalhar muito. Por 
que nós estamos com vários programas que 
são os maiores da história da cidade. O maior 
de recape, o maior habitacional. Aliás, para se 
ter uma ideia, a gestão Haddad, que tinha o 
discurso de habitação muito forte, entregou 
5,5 mil unidades habitacionais em todo o 
mandato. Nós, entre 2017 e 2020 entregamos 
17 mil. Somente neste último ano entreguei 
4.620 e estou com outras 17 mil em obras 
neste momento, tratando de uma PPP para 
mais 24 mil e elaborando mais um programa 
que poderá entrar para a aquisição de mais 
45 mil unidades. Então, sabemos que essas 
intervenções em habitação e mesmo outras 
grandes obras de infraestrutura, como falei, 
mexem muito com todo o mercado. Então, 
arregacem as mangas, venham trabalhar 
conosco, sabendo que São Paulo tem muito 
compromisso com a ética, está com suas contas 
em dia, tem seu funcionalismo reconhecido por 
prestar um bom serviço e, não tenho dúvida 
nenhuma, que juntos, faremos esta cidade cada 
vez melhor para todo mundo. São Paulo é a 
cidade do futuro.

“Arregacem as mangas, 
venham trabalhar conosco, 
sabendo que São Paulo tem 

muito compromisso com a 
ética, está com suas contas em dia, 
tem seu funcionalismo reconhecido 

por prestar um bom serviço e, eu 
não tenho dúvida nenhuma, que 
juntos, faremos esta cidade cada 

vez melhor para todo mundo.
São Paulo é a cidade do futuro.”
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Nos bastidores do ajuste fi no e 
da sofisticada classe motora 
municipal, suas pastas, 

funcionam na prática, como elementos 
cerebrais, cada qual em busca da melhor 
solução para o alcance dos objetivos – 
determinações – que visam facilitar o 
convívio e o ir e vir para as dezenas de 
milhares de vidas que são, afi nal, o motivo 
essencial da existência da megalópole.

Também podendo ser encarada como 
um imenso organismo vivo, a “cidade das 
cidades do Brasil”, tem na moderação 
de sua mobilidade um elemento chave, 
de alto impacto, cujos reflexos estão 
diretamente associados à qualidade 
da experiência que ela oferece, não só 
aos seus habitantes, mas também aos 
visitantes do mundo inteiro, e que a 
fazem, sem qualquer sombra de dúvida 
ou chance de equívoco, a capital dos 
negócios do País. Gerenciar e moderar 
essas relações em um espaço altamente 
democratizado, com elementos tão 
heterogêneos entre si, portanto, tem 
sido um desafio sempre apresentado 
às gestões. À sua Prefeitura e às suas 

Sincronismo, sinergia, harmonia. Engrenagens que se encaixam, 
peças complexas que atuam entre si, instrumentos que conversam e 
formam uma composição em uma estrutura musical. São muitas as 
fi guras de linguagem capazes de abstrair a profunda coordenação e 
grande senso de ordenamento e colaboração entre os componentes 
da maior prefeitura do país. A cidade de São Paulo. Um gigante à 
sua própria maneira, cujos movimentos são estudados, calculados e 
possuem inequívoca precisão, e contrariam a percepção de que uma 
força descomunal, representa atabalhoamento. 

CAPA • GESTÃO PREFEITURA MUNICIPAL SP
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NOVOS BRT’S: INOVAÇÃO NOS CORREDORES
Dentro de uma concepção evolutiva, 

São Paulo parte para uma nova etapa para 
seus corredores de ônibus, tendo que 
solucionar um problema: as diferentes 
concepções e tipos de ônibus de trânsito 
rápido que já circulam pela cidade (cada 
qual, a seu tempo, naturalmente tendo 
sido representante mais avançado de sua 
linha, dentro de diferentes contratos 
fi rmados ao longo do tempo), buscando 
maneiras de fazê-los “conversar” entre si. 
Justamente com esta difícil tarefa em 
mãos, a SP Obras, dentro de seu elemento 
de engenharia mais puro, de 
planejamento, debruçou-se sobre a 
elaboração de uma estratégia inédita 
dentro de sistemas similares a nível 
mundial: estações inteligentes. Para 

explicar melhor como nasce esta ideia, o 
engenheiro Jorge Bayerlein, diretor de 
Programas Especiais da SP Obras, explica, 
do começo: “A CET e a SPTrans, nos 
fornecem as diretrizes, do que é 
necessário constar nos projetos de trânsito 
e transporte. Claro, tudo isto dentro de um 
contexto muito próximo com a Secretaria 
de Subprefeituras da cidade, onde nós 
pensamos esses trabalhos já tendo em 
consideração as características dos 
espaços urbanos onde eles se 
desenvolverão. Na verdade, a SP Obras faz 
a integração dos requisitos de qualidade, 
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pastas, resta senão a alternativa do 
pioneirismo, com todos os seus ônus 
e bônus. Multimodal por excelência, a 
capital que se tornou mais conhecida ao 
longo do tempo pelas grandes pistas e 
dispositivos pensados para o transporte 
sobre pneus, e a imensa quantidade de 
automóveis e outros veículos, aos poucos 
tem procurado acessar e adequar seus 
espaços aos meios mais alternativos, 
apostando na pluralidade, no preparo 
e na inovação para oferecer respostas 
que – invariavelmente – acabam sendo 
replicadas em outras grandes cidades 
brasileiras. Se por um lado, Rodovias&Vias
atalha esta reportagem pelo viés mais 

evidente da mobilidade paulistana, não se 
pode esquecer os bastidores pelos quais 
se dá esta incrível dinâmica coordenada 
de movimento, com pesadas intervenções 
também em sua infraestrutura, que 
afi nal, garante milhares sobre milhares 
de viagens por dia, origens e destinos 
cumpridos com segurança, previsibilidade 
bastante razoável e, acima de tudo uma 
convivência viável entre pessoas, serviços, 
negócios, equipamentos, veículos, 
máquinas e praticamente qualquer outro 
rol de elementos inserido na equação do 
dia a dia de quem caminha, pedala, pilota 
ou dirige, sob o lema “Não sou conduzido, 
conduzo”.

Jorge Bayerlein,
diretor de Programas Especiais da SP Obras

“Estamos aqui com a missão 
de fazer as 3 mais recentes 

versões deste sistema, em um 
rol que compreende desde as 
modelagens mais simples às 

mais sofi sticadas. E dentro do 
modelo operacional defi nido 

pela SPTrans, podemos dizer sem 
risco de exagero, de que trata-se 

do que de mais moderno existe 
disponível em termos mundiais.” 
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de inserção, até a parte do ponto de vista 
das tecnologias a serem usadas para cada 
situação”, sintetizou. “No caso específi co 
dos BRT’s, estamos aqui com a missão de 
fazer as 3 mais recentes versões deste 
sistema, em um rol que compreende 
desde as modelagens mais simples às 
mais sofi sticadas. E dentro do modelo 
operacional definido pela SPTrans, 
podemos dizer sem risco de exagero, de 
que trata-se do que de mais moderno 
existe disponível em termos mundiais”, 
avalia o engenheiro, cuja experiência em 
implantação de corredores deste tipo, 

bem como o acompanhamento de 
iniciativas desta natureza em outros 
países, já soma mais de uma década. “Nós 
estamos admitindo, dentro de um mesmo 
corredor, a circulação de diversos tipos de 
ônibus, com carrocerias e números de 
porta diferentes entre si. Diferente de 
outros sistemas que se valem apenas de 
um tipo padrão”. Para atender uma 
requisição nunca antes feita, somente é 
possível portanto, realizar o que nunca 
havia sido imaginado: “Como empresa de 
gestão e apoio, nós tivemos que 
desenvolver tecnologias e sistemas, 

internamente, que pudessem, 
combinadas com outras existentes, mas 
dentro de novos arranjos, efetivamente 
identifi car efetivamente os ônibus que, 
saídos de suas rotas, adentrassem o 
corredor, tendo em mente a correta 
abertura das portas da estação onde é 
feito também o pré-embarque, por 
exemplo. E isso se deu por meio do 
desenvolvimento de uma Inteligência 
Artifi cial adaptativa para esta situação, 
com a utilização de OCR e tag, em um 
sistema de segurança em cascata. Em 
paralelo, estamos desenvolvendo um 
sistema de pórticos autoportantes, não 
solidários à estrutura física da estação, e 
isto, vem de encontro também a um dos 
nossos objetivos: evitar um dos maiores 
problemas enfrentados pelos sistemas de 
BRT’s em todos os lugares, que são os 
incidentes com portas. É uma descrição e 
uma solicitação diferenciadas, que 
preveem sistemas de bloqueio magnético, 
que impede abertura manual não 
autorizada. Outra vantagem deste sistema 
de pórtico autoportante, também visa 
maior resistência a impactos, permitindo a 
operação mesmo que a estrutura externa 
sofra, digamos, uma colisão. De fato, tudo 
o que se puder imaginar, em termos de 
BRT’s, que pudesse ser aprimorado, 
corrigido ou solucionado, foi pensado 
dentro dessa nova versão, mesmo na 

gestão da estação, incluindo previsão de 
utilização de placas solares de 
alimentação que a torne autônoma em 
relação à demanda de energia”, explicou o 
diretor. Indo além, as estações também 
foram pensadas como elementos de 
suporte de gerenciamento não apenas 
para a operação em si, mas também como 
“contribuintes” de outros serviços. Com 
sua instalação contígua à ciclovias, e 
ciclofaixas, o arranjo de câmeras, dotadas 
de analíticos, em esquema de 
funcionamento reduntante, com 
transmissão e mesmo armazenamento de 
dados tanto por fi bra ótica quanto por 
rádio, será capaz de cobrir tanto a parte 
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Jorge Bayerlein,
diretor de Programas Especiais da SP Obras

“Por esse motivo, há também 
a observância às questões 
de sustentabilidade, de 
paisagismo, harmonia, utilização 
de materiais recicláveis no 
pavimento, uma infi nidade de 
disciplinas que nós tivemos que 
estudar com muito esmero para 
poder obter um resultado que 
fosse excelente. A intenção é que 
o BRT Aricanduva e Radial, sejam 
uma quebra de paradigma .” 

exterior da estação, compreendendo as 
vias lindeiras, quanto a movimentação de 
pedestres e ciclistas, sendo capazes de 
emitir alertas automáticos tanto para forças 
de resgate, quanto para forças de 
segurança. “Qualquer movimentação fora 
de conformidade, será registrada por elas. 
Além disso, há sistemas de pânico, com 
totens instalados entre elas para os ciclistas 
poderem entrar em contato direto em caso 
de incidentes. Então, todas essas 
solicitações estão contempladas como um 
incremento. E isso faz parte de uma 
determinação diretamente feita pelo 
prefeito, de que nós tivéssemos máximo 
aproveitamento e qualidade da estrutura 
do BRT. Basicamente, o modelo passa a 
incorporar muitos outros conceitos que 
originalmente extrapolam o conceito de 
BRT pura e simplesmente. Por esse motivo, 
há também a observância às questões de 

sustentabilidade, de paisagismo, harmonia, 
utilização de materiais recicláveis no 
pavimento, uma infi nidade de disciplinas 
que nós tivemos que estudar com muito 
esmero para poder obter um resultado que 
fosse excelente. A intenção é que o BRT 
Aricanduva e Radial, sejam uma quebra de 
paradigma”, disse Bayerlein. Todo o 
emprego de tecnologia como pensado, 
mereceu, mesmo sob outros prismas, 
tratamentos diferenciados, como explicou 
o diretor, com a parte construtiva, sendo 
tratada dentro de um processo licitatório, e 
a parte “lógica”, de inteligência e 
instalações de sistemas e cabeamento para 
atender a estas funções, em separado, por 
um segundo certame. “A ideia por traz 
disso, é ter uma maior especialização, e 
consequentemente uma questão de 
responsabilidade muito mais direta. Este 
refi namento, contemplou também outros 
itens, como a substituição de trabalhos em 

serralheria, que em muitos momentos 
eram realizados na obra civil, feitos 
previamente por indústrias metal-
mecânicas, fornecendo conjuntos prontos 
para instalação, e o mais importante, com 
uma maior acurácia no controle de 
qualidade e de tolerâncias mais reduzidas, 
com relatórios de produção e todas essas 
estruturas normalizadas”, detalhou o 
diretor. Se por um lado a segurança “ativa” 
constitui um dos grandes destaques das 
novas estações, a segurança “passiva”, não 
foi em nenhum momento, deixada de lado: 
“Nós estamos trabalhando com designs 
feitos especifi camente para a aplicação do 
BRT, não adaptados de outras funções. E 
tudo isso, resultou em dispositivos com 
grande capacidade de resistência à 
utilização severa. Mesmo a estrutura 
externa da estação, predial, é pensada para 
apresentar um grau de resiliência 
compatível com impactos de veículos, uma 
vez que ela está inserida dentro de um 
contexto mais exposto de viário”, 
esclareceu o engenheiro Bayerlein, 
deixando claro uma premissa associada à 
engenharia de alta classe, capaz de 
soluções completas: uma palavra que 
espera ainda melhor tradução para a língua 
portuguesa: Overengineering, para se 
referir à trabalhos muito bem 
“engenheirados”. “Estamos tratando de 
uma evolução em termos de sistema BRT, e 
isso, evidentemente, deverá passar por um 
período de maturação. Estamos prevendo, 
no período de licitação, em termos de 
sistemas que devem ser adquiridos, um 
protocolo de comissionamento, como se 
faz na indústria, para depois podermos 
avançar aos testes de campo, onde 
avaliaremos a correta adequação de 

efi ciência, de velocidades de abertura e 
fechamento de portas, resposta de 
aproximação, tempos de resposta, 
condições de risco, e tudo deverá constar de 
um relatório técnico muito bem estruturado. 
E isto nos dará as condições de, neste 
período de testes e validação, fazer os 
eventuais ajustes que serão apontados, tudo 
isso, levando em conta as diferentes 
calibragens entre as estações, que possuem 
também, suas características distintas”. Em 
tempo, a instalação da estação piloto e de 
uma das salas SAP, bem como alguns testes, 
deve iniciar já no ano que vem, permitindo 
uma validação dos componentes em sua 
realidade de uso. “Este esforço, é bom 
ressaltar, também visa o alinhamento do 
complexo, como um todo, a um protocolo 
de cidades inteligentes. O que se imaginar 
em termos de cidades inteligentes hoje, 
desde expedição, partida, chegada, 
verifi cações, fl uxo de pessoas, autogestão 
em geral, da sinalização inteligente 
semafórica, visa esse resultado. Inclusive, 
essas estações foram pensadas, para 
estarem inseridas dentro de planos de alerta, 
contingenciamento e monitoramento de 
piscinões, dentro da programação 
estabelecida pela prefeitura, e de outros 
corpos d’água contíguos que por ventura 
existirem perto das estações, sendo estas, 
capazes de, por meio de seus sensores, ler e 
avaliar se a parametrização de nível dessas 
águas é compatível com a segurança no 
local de sua abrangência”, revelou o diretor 
Bayerlein, que ainda explicou que em 
alguns pontos conhecidos de alagamento, 
foi também tomado o cuidado de fazer um 
alteamento da pista, de forma a permitir a 
operação mesmo na eventualidade de uma 
ocorrência dessas. 

BRT Aricanduva
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OAES: O TEMPO NÃO PARA 
Dentro da extensa programação 

delegada à SP Obras, está uma extensa 
programação que visa especifi camente o 
levantamento, vistorias, o cuidado e o 
tratamento das Obras de Arte Especiais de 
São Paulo, essas estruturas emblemáticas 
da cidade, que são constituídas por pontes, 
elevados e viadutos que em muitos casos, 
são nacionalmente conhecidos. E claro, 
nunca é demais lembrar, muitos deles com 
mais de três, quatro  décadas de uso e ainda 
em condições de suportar o “material” 
rodante, que simplesmente apresentou um 
acréscimo vertiginoso de tonelagem por 
eixo ao longo dos anos, com caminhões, 
reboques e mesmo automóveis, com o 
fenômeno  conhecido como “suvenização” 
(palavra derivada do acrônimo SUV – Sport 
Utility Vehicle – ou carro de esporte e 
utilidade, em tradução livre, e que acaba 
não sendo nem um, nem outro), cada vez 
maiores, mais potentes e – mais pesados – 
afi nal. “Uma das primeiras situações que 
nós encontramos quando de nossa 
chegada à empresa, era a preocupação de 
dimensionar corretamente qual o tipo de 
investimento que deveria ser feito para 
manter todo esse patrimônio de uma 
forma condizente com o cenário de hoje. 
Nós percebemos que em algum ponto, 
essas OAEs caíram em uma defasagem, 
tanto por conta de carência de 
manutenção e mesmo de ciclo de vida útil, 
a idade delas”, falou o diretor. Outra 

questão, apontada pelo diretor, mais 
fi losófi ca, era de que “as Obras de Arte 
Especiais não recebiam o tratamento 
merecido, que afi nal uma verdadeira obra 
de arte, que é o que elas são, merece. Elas 
eram tratadas como meras estruturas”, 
explicou o diretor Bayerlein. “De certa 
forma, nós caminhamos para uma infl exão 
neste sentido, buscando ir além de uma 
interpretação clássica de objetivar a 
observação de infra, meso e superestrutura 
(tabuleiro) delas. Fizemos, a partir disso 
algumas discussões internas, e verifi camos 
que a tendência dos especialistas, é a 

avaliação delas, dentro de um ‘padrão’ 
rodoviarista. Porém, como essas OAEs 
estão inseridas dentro de um contexto 
urbano, leva a uma nova abordagem, 
repensada para essas características. E isso 
nos levou a estudos tendo em vista uma 
racionalização das intervenções, 
adequações e reais necessidades de 
ampliações e reforços, uma vez que a na 
cidade existe um maior controle, não 
apenas do train tipo que irá acessar esta ou 
aquela OAE, mas até mesmo da altura que 
esse veículo tem, dentro das permissões de 
circulação estipuladas. Estas são questões 

mais regradas na cidade, do ponto de vista 
estrutural”. Também, o engenheiro 
relembrou que muitas destas, há tempos, 
somente permitem a passagem de veículos 
leves. “Com base nessas evidências, 
inclusive levando em conta a necessidade 
de travessia de pessoas por sobre elas, 
possível implantação até mesmo de 
ciclofaixas e, certamente, possíveis 
incorporações de ferramentas inovadoras 
como a ‘Faixa Azul”, e elaboramos um 
plano, uma sequência de inspeção. 
Normalmente, incorporaríamos aí, 
inspeção visual e inspeção especial. Mas 
nós vimos a necessidade de adicionar um 
terceiro tipo, que é a inspeção funcional, 
que é mais abrangente, do ponto de vista 
de qualidade de uso, tanto por parte de 
veículos, quanto de pessoas, acessibilidade 
por pessoas com necessidades especiais de 
mobilidade, e mesmo da interação dessa 
Obra de Arte dentro da paisagem urbana, a 
escolha dos materiais, tudo isso foi levado 
em conta. A prioridade antes era somente 
restrita à segurança e coesão, a ponto de se 
promover extensos reparos e ao fi nal, 
sequer fi car aparente que houve alguma 
intervenção”, disse, citando, dentro da 
mudança de abordagem, alguns critérios 
avaliativos que vão desde cor, passando 
por tipo de revestimento e tratamento 
superficial, avançando ao estado dos 
guarda-corpos, e já estimando o tipo de 
intervenções que podem ser executadas, 
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uma vez que muitas destas OAEs são 
tombadas como patrimônio arquitetônico 
e não podem ser alteradas em aspectos 
determinados, em acordo com a legislação 
cabível. “Dentro dessas novas premissas 
que estabelecemos nessa disciplina, em 
específico na inspeção especial, nós 
sistematizamos uma forma de se fazer o 
relatório. Para além de trincas e fi ssuras, são 
colocados em planilhas quantitativas, com 
fotos e georreferenciamento, itens como a 
própria acessibilidade à essa obra de arte, 
como eu já havia dito, os acessos, além de 
inspeção dos baixios, a área onde ela está 
inserida. Se existe paisagismo, nós não 
deixamos degradar. Se há um gradil, nós 
procedemos ao tratamento dele. Se no eixo 
viário existe algum elemento de risco, 
alteração de cota, proteção de pilares, tudo 

isso passou a ser inserido dentro desse 
novo modo de cuidados com as nossas 
OAEs, e integra a nossa matriz de decisão”, 
detalhou o diretor. Em tempo, dentro deste 
universo, a SP Obras, identifi cou mil Obras 
de Arte, sendo que 450 delas já passaram 
pela inspeção. Ainda de acordo com a 
empresa, o trabalho de identifi cação em si, 
consiste um esforço bastante detalhista, 
pois em muitos casos, a Obra de arte, com a 
ocupação, passa, em alguns casos a fi car 
menos evidente no espaço urbano. “Muito 
por conta disso, também existe, dentro do 
esforço de projeto, uma questão de estudar 
e buscar maneiras de melhorar a 
identidade visual dessas OAEs, inclusive 
sob o ponto de vista de iluminação, que por 
si só é um quesito que estamos avaliando, 
não apenas sob o prisma cênico, mas de 

segurança. Afinal, existem estudos 
estrangeiros que apontam melhor 
condição e melhor tempo de resposta a 
situações de risco por parte dos motoristas, 
diretamente associados à eficiência 
luminotécnica”, ressaltou o diretor. Por 
sinal, cabe uma diferenciação importante, 
pois são consideradas neste quesito, 
passarelas, pontilhões, passagens em 
desnível e túneis em um conjunto de ações 
que foi contemplado dentro da meta 37 
estabelecida pela prefeitura: “Em suma, 
essa meta descreve um tratamento real de 
obra de arte, dentro de uma inserção 
urbana, com tratamento paisagístico ou 
urbanístico, ou os dois ao mesmo tempo, 
independente, além é claro dos seus 
componentes estruturais e funcionais 
100% reabilitados. É um tratamento para 
além da norma, que às vezes prevê algo de 
manutenção mais simples. Quando 

necessário, e por algumas razões 
relacionadas à segurança, modifi camos a 
questão de acessos, fazemos a inserção de 
lombofaixas, quando há necessidade e há 
permissão, diminuímos a faixa de 
rolamento e aumentamos a acessibilidade 
do passeio, colocamos uma mini “new 
jersey”, para evitar intrusão de veículo no 
passeio. São intervenções bem completas, 
com uma visão mais aprofundada”, estima 
Marco Alessio Antunes, gerente de Obras 
Especiais da SP Obras. “Hoje nós podemos 
dizer que estamos com um bom controle, 
com um bom plano de manutenção. E isso, 
em um momento em que dispomos não 
apenas de uma grande capacidade técnica, 

Marco Alessio Antunes,
gerente de Obras Especiais da SP Obras

“Em suma, essa meta 
descreve um tratamento real 

de obra de arte, dentro de 
uma inserção urbana, com 

tratamento paisagístico ou 
urbanístico, ou os dois ao 

mesmo tempo, independente, 
além é claro dos seus 

componentes estruturais e 
funcionais 100% reabilitados.” 
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mas de recursos capazes de viabilizar essas 
intervenções, dessa forma mais completa, 
mais qualifi cada”, avaliou o gerente, que 
ainda acrescentou: “todos os relatórios 
gerenciais, também estão inseridos dentro 
de um contexto de sistema de gestão, 
com todas as informações dentro de uma 
avançada plataforma em nuvem e que 
futuramente poderá ser integrado a outras 
plataformas, de acordo com as 
necessidades futuras da administração”. O 
sistema, que além de permitir uma 
visualização completa de tudo o que está 
em processamento, permite o 
acompanhamento e o registro completo 
da programação de obras: “Hoje na cidade 
de São Paulo, temos, nesse sentido, 31 
obras em andamento, e mais 90 em 
processo de licitação. Dentro destes, e 
dentro da nova forma que estabelecemos 
de avaliação, existem 34 projetos de 
reforço. Ainda este ano, nós licitaremos 
mais 148 Obras desse tipo. Queremos 
publicar o edital ainda este ano. Para o ano 
que vem, queremos publicar outras 300 
obras de recuperação. Com base nisto, é 
evidente que criou-se um ciclo de 
produção, devido ao grau de 
conhecimento e domínio da matéria, de 
uma forma sistemática”, relatou o gerente. 
Dentro da parte reputada como a mais 

complexa, de identifi cação e elaboração 
das planilhas, e que afi nal resultou em um 
melhor conhecimento do patrimônio da 
cidade no quesito OAE, uma constatação 
interessante foi observada: mesmo com 
algumas delas em “idade muito 
avançada”, a grande maioria apresentou 
soluções funcionais e/ou de manutenção 
preventiva/corretiva, não estrutural. 
“Existem algumas estruturas tão robustas 
que chamam muito a atenção. A própria 
estrutura do viaduto do chá, com seus 
quase 100 anos é um bom exemplo”, 
citou Antunes. Ainda sob o olhar do 
engenheiro, merece destaque a 
ampliação de capacidade da Ponte do 
Jurubatuba, em Interlagos: “Hoje estamos 
desenvolvendo os projetos básico e 
executivo. Estamos prevendo a 
construção de uma ponte paralela à 
existente, que nos dará condições de 
oferecer mais 3 faixas de rolamento em 
ambos os sentidos, na região de 
abrangência da avenida Interlagos. É uma 
ligação importante da Região Sul para o 
Centro. Por fi m, a ponte existente, em 
arco, fi ca restrita à circulação de bicicletas 
e pedestres. Um ganho importante para a 
região, cuja meta é publicar o termo para 
licitação, ainda no início do ano que vem”, 
fi nalizou Alessio.

Marco Alessio Antunes, gerente de Obras 
Especiais da SP Obras

“Hoje na cidade de São Paulo, 
temos, nesse sentido, 31 obras 
em andamento, e mais 90 em 
processo de licitação. Dentro 
destes, e dentro da nova forma 
que estabelecemos de avaliação, 
existem 34 projetos de reforço. 
Ainda este ano, nós licitaremos 
mais 148 Obras desse tipo. 
Queremos publicar o edital ainda 
este ano. Para o ano que vem, 
queremos publicar outras 300 
obras de recuperação.” 

SOB A TERRA: O CUIDADO CONTINUA
Com o mesmo critério e carregando 

com sigo diversos elementos do 
aprendizado com as OAEs “que vêem a 
luz do dia”, igualmente os túneis – parte 
intrínseca da experiência de que tem a 
oportunidade de rodar por São Paulo, 
também os túneis estão passando pela 
“lupa” da SP Obras: “É o mesmo processo. 
Podemos falar que é um ‘retrofi t’. Para 
eles, também foi feito um caderno para 
avaliação específi ca, de efi ciência. São 
observadas as eventuais degradações, 
as infi ltrações, danos visuais ou não, nós 
aplicaremos para a manutenção deles”, 
conta o diretor Jorge Bayerlein, que ainda 
explanou um outro quesito adicional para 
este tipo de dispositivo, não evidente para 
uma grande maioria do público, e mesmo 
para engenheiros mais experientes: 
“Estamos fazendo uma avaliação deles 
no sentido de atendimento à exigências 
dos bombeiros, que evoluíram ao longo 
do tempo, por diversos motivos, e isso 
cria algumas situações mais desafi adoras 
para trazer essas estrutura para uma 
operação mais contemporânea, com 
equipamentos mais modernos como eles 
dispõem hoje. E aqui, estamos também 
falando de melhorias em sistemas de 
bombeamento, de ventilação, exaustão, 
captação, iluminação, monitoramento. 
Se a estrutura oferece condições para 
a instalação de sistemas de gestão, de 
sensoriamento, tudo isto está sendo 

levado em consideração. E novamente, 
dentro do que já mencionei, há o mesmo 
cuidado na contratação, com uma 
diferenciação das etapas civil e lógica, e 
o plano é trazê-los para uma realidade, 
como falei, mais contemporânea, 
de conectividade, com PMVs, e etc”. 
Permanecendo sob a terra, mas mudando 
o foco para Obras de Arte Corrente, 
como as galerias, a SP Obras, mantém a 
mesma determinação para cuidar delas: 
“Assim como nós chegamos à conclusão 
das OAEs, existe um passivo acumulado 
de intervenções nas galerias. Então, 
nós, com métodos mais avançados e 
rápidos, estamos elaborando também 
para elas, novos estudos, planilhas, e 
execuções dentro de um escopo de 
ferramentas que nos permitam proceder 
em simultâneo com diagnóstico e 
processamento. Á intenção, é fazer a partir 
dessas evidências, uma restauração, uma 
regularização da superfície da parede, um 
tratamento de revestimento, com vistas 
ao restabelecimento funcional dessa 
galeria, criando uma melhor condição de 
escoamento, restituindo-as às condições 
de eficiência para as quais foram 
projetadas”, afirmou o diretor. Ainda, 
de acordo com a SP Obras, o esforço na 
totalidade de seu conjunto, ainda não 
é uma gestão de ativos como a que se 
intenta chegar, mas um bom caminho 
para se chegar a ela. 
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PROJETOS PARA 
NOVAS OBRAS

Dentro do rol de novas obras, 
um destaque importante vai para a 
atualização feita para o projeto Chucri 
Zaidan, que inicialmente teve previsão 
para aduela simples, mas que foi 
retrabalhado para aduela dupla, e que 
deve ser publicado em breve. Na verdade, 
a empresa tem promovido, além do 
“retrofi t”, nas obras, um “retrofi t” nos 
projetos, alguns existentes há mais de 10 
anos. “O próprio projeto do viaduto Santos 
Dumont, passou por uma atualização 
importante, que modifi cou ‘tubulões’ por 
‘estacas raiz’. Há ainda o ‘Boulevard JK’, 
que nasce da necessidade de haver um 
viário capaz de ligar regiões periféricas, 
ao centro de São Paulo. Por conta disso, 
existe uma discussão, inclusive, que 
prevê, afi nal a reabilitação do túnel, que 
inicialmente era previsto e tem potencial 
para desafogar a região, em um projeto 
que conta com a vantagem de poder ser 
tocado em frente com essa estrutura já 
existe, já dentro destas novas premissas 
que nós estabelecemos”. Segundo 
informações da SP Obras, a ciclopassarela 
Bernardo, também deve ter, em breve seu 
edital fi nalizado. “Todos esses processos 
vieram maturando ao mesmo tempo”, diz 
o engenheiro Bayerlein. 

REGISTROS 
HISTÓRICOS DA 

ENGENHARIA
Como forma de compilar o 

conhecimento adquirido nas ações 
promovidas pela SP Obras e pela SIURB, 
está também em desenvolvimento, um 
volume cuja função é, justamente, dar 
visibilidade à esta experiência, dentro 
do viés metodológico e sistematizado, 
que poderá servir como literatura 
de consulta. Um legado que poderá 
servir para administrações futuras, 
feito com envolvimento não apenas 
da empresa e da secretaria, mas do 
Instituto de Engenharia, e que trará não 
apenas os aprendizados e modelos, 
mas resultados, incluindo percepções 
quanto à receptividade da população às 
intervenções. 
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SÃO PAULO X SÃO PEDRO:
CONCILIAÇÃO PELO ESTUDO

“Água é vida. E ambas não aceitam 
desaforo”. A expressão aprendida ao 
longo da vivência de engenharia superior 
à duas décadas de Rodovias&Vias se 
prova, tão nevrálgica quanto verdadeira 
quando o assunto é São Paulo. Por 
estes motivos, além da publicação dos 
estudos mencionados pouco antes, 
compreendendo os aprendizados 
reunidos para o conjunto de intervenções 
tocada em frente pela SP Obras em 

às drenagens e aos resíduos sólidos. 
Estão incluídos aí as manchas de 
alagamentos que temos pela cidade. 
São Cadernos que têm o objetivo 
principal, de orientar o ataque a esses 
pontos de alagamento, no que acho que 
estamos sendo bem-sucedidos, pois já 
há algum tempo, não temos registrado 
grandes ocorrências deste tipo, como 
era antes. É claro, resolver em defi nitivo 
um problema dessa natureza, com cada 
vez mais chuvas e de maior intensidade 
acontecendo, devido às mudanças 
climáticas, é um enorme desafi o. Mas 
é inegável que a cidade ficou mais 
resiliente”, avalia o secretário Municipal 
de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos 
Monteiro, também presidente da SP 
Obras. Voltando ao extenso estudo das 
bacias promovido pela SIURB, dentro 
dele, o mapeamento das manchas de 
alagamento, fornece subsídios para os 
estudos que eventualmente devem partir 
para soluções. De acordo com a secretaria, 
com base nisso, entre 2 a 3 alternativas por 
local são avaliadas, com intuito de cruzar 
economicidade e eficácia, dentro das 
várias opções técnicas, entre elas obras 
de grande monta, algumas já iniciadas 
outras em processo de implantação e 
conclusão, como os chamados “Piscinões”, 
cerca de 17 deles entregues para a cidade, 
totalizando 20 ao fi nal da atual gestão. 

OAEs, corredores e galerias, e que afi nal 
consiste de um “inventário” ponderável 
das instalações paulistanas, encontra 
paralelos, em outro conjunto de 
cadernos que vem sendo elaborado pela 
SIURB, e que contempla as maneiras de 
“disciplinar” as águas pela capital, com 
infraestruturas existentes e planejadas, a 
partir do conhecimento, mapeamento e 
acompanhamento do comportamento 
das bacias hidrográfi cas que servem à 
cidade. “Esses estudos avaliam, não só 
a concentração das águas superfi ciais, 
mas levam em conta a mancha urbana 
presente na área. Especificamente, é 
uma atribuição da prefeitura, a atenção 

Marcos Monteiro,
Secretário Municipal de Infraestrutura 

“É claro, resolver em 
defi nitivo um problema 
dessa natureza, com cada 
vez mais chuvas e de maior 
intensidade acontecendo, 
devido às mudanças 
climáticas, é um enorme 
desafi o. Mas é inegável que a 
cidade fi cou mais resiliente.” 
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EMERGÊNCIAS: QUANDO AS OBRAS NÃO 
PODEM ESPERAR

“Hoje, nós temos, por exemplo um 
trabalho muito forte, no Jardim Pantanal, 
justamente por conta do avanço da 
mancha urbana na área de várzea. E 
a exemplo desses, muitos outros cuja 
solução não é simples. Neste tipo de 
ação, também é necessário nós termos 
atenção às contenções das encostas, 
por praticamente os mesmos motivos. 
Por sinal, é esse aspecto um dos maiores 
causadores de obras de emergência na 
cidade”, esclareceu o secretário. Essas 
“zonas quentes”, são mapeadas junto 
à defesa civil, e classifi cadas como R1; 
R2; R3 e R4, em ordem crescente do 
menor risco para o maior. “A maior parte 
das demandas que chegam para nós, 
vêem exatamente das áreas R3 e R4, a 
partir de alertas feitos pelos técnicos das 
subprefeituras, que fazem a avaliação, que 
é posteriormente validada pela própria 
Defesa Civil. Mas é preciso, no meio disso, 
compreender também, que nossos 

PATRIMÔNIO VELOZ:
O AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

tempos de projeto, são mais longos. Além 
disso, nós temos uma atuação restrita aos 
trechos críticos dessas emergências. No 
topo de tudo, claro, está a preservação da 
vida. Mas é sempre uma situação limítrofe, 
muito difícil de conseguir defi nir. Para se 
ter uma ideia, em São Paulo, nós temos 
hoje 299 obras dessa natureza, entre 
diversas disciplinas”, detalhou o secretário, 
que assinalou uma receptividade muito 
positiva por parte de representantes, 
tanto da alta administração, quanto da 
sociedade e instituições, às propostas e 
investimentos por parte da secretaria, 
que hoje, segundo estimativas da 
pasta, responde por cerca de 50% dos 
investimentos feitos em melhorias 
na Cidade de São Paulo. Ainda, no 
tocante às obras de emergência, 
existe um trabalho de extensão para 
complementar as intervenções, para o 
qual foi criado internamente, um grupo 
de trabalho específi co.

À cargo da SIURB também estão 
os cuidados dispensados ao “Templo 
do Automobilismo Brasileiro”, ou 
Autódromo José Carlos Pace, também 
conhecido como “Autódromo de 
Interlagos”, palco de momentos 
memoráveis do esporte a motor de nível 
internacional, e que, evidentemente, 
recebe atenção à altura. “Todos os anos 
nós fazemos intervenções de preparação 
para o Grande Prêmio, com vistorias 
e eventuais reparos nas barreiras de 
pneu, pintura, e uma revisão completa 
nos sistemas hidráulicos, elétricos, 
de contenção e segurança, contra 
incêndio, renovando o AVCB (Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros), a cada 
evento que acontece nas dependências 
do autódromo, independente de ele 
ser corrida ou festival de música, etc. 

Também, junto às Secretarias de Gestão 
e Secretaria Municipal de Turismo 
(SMTUR), estamos montando um 
grande programa de obras que visa 
melhorar as condições para recepcionar 
eventos, com alguns ajustes, que o 
dotarão de uma estrutura permanente, 
diminuindo consideravelmente os 
tempos de montagem e desmontagem, 
oportunizando, consequentemente 
uma maior utilização por parte de 
interessados. A intenção é tornar a 
estrutura uma alternativa ainda mais 
atraente como Centro de Eventos da 
cidade. Por outro lado, a vocação original, 
também está sendo respeitada, com 
ampliações na área de arquibancadas, 
bem como a montagem, futuramente, de 
mais arquibancadas temporárias”, disse o 
secretário. 
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RECAPEAMENTO:
MAIOR ÁREA DE COBERTURA DA HISTÓRIA

Ponto importante na atuação da 
Secretaria Municipal das Subprefeituras 
(SMSUB), o trabalho de recapeamento 
dos (tome fôlego) 1,6 milhão de m² de 
superfície do viário pavimentado da 
cidade (número este contratado para 
receber tratamento, atualmente em 
cerca de 85% executados), representam 
por si sós, um porte de trabalho que até 
mesmo muitos países sequer teriam 
condições de promover, mesmo que 
em parte. Necessário ressaltar que estas 
intervenções não se restringem apenas 
à cobertura asfáltica, mas, como frisado 

a jovem engenheira, não deixa dúvidas 
quanto ao nível de exigência do trabalho: 
“É algo, em termos de escala, que eu 
nunca tinha visto. E foi aí que vimos 
que toda a preparação e empenho da 
equipe técnica, em todas as fases, valeu 
a pena. Outro ponto muito interessante, 
é que justamente por haver esse viés 
profi ssional, é que a SMSUB opta nos 
editais, pela melhor solução técnica, pois 
nós sabemos que não adianta ‘maquiar’ a 
via, sendo que ela apresente uma fi ssura 
que permita infiltração para a base”, 
explicou Rafael Arraes: diretor da divisão 

Kerolaynny Brenda Pinto Maia,
coordenadora de Engenharia da SMSUB

“Há a compatibilização de 
cronogramas de reparos 
profundo e recuperação de 
base, entre outros, além 
da cobertura. Também 
estão contemplados, a 
recomposição e readequação 
dispositivos de drenagem, 
de sarjetas, sarjetões, bocas 
de lobo, tampas, reforço 
estrutural e reforço de base, 
com CBUQ e SMA.” Rafael Arraes, diretor da divisão de 

monitoramento/Convias

“É algo, em termos de escala, 
que eu nunca tinha visto. E foi aí 

que vimos que toda a preparação 
e empenho da equipe técnica, 

em todas as fases, valeu a pena. 
Outro ponto muito interessante, 

é que justamente por haver 
esse viés profi ssional, é que a 
SMSUB opta nos editais, pela 
melhor solução técnica, pois 

nós sabemos que não adianta 
maquiar a via, sendo que ela 

apresente uma fi ssura que 
permita infi ltração para a base.” 

pelo secretário à frente da SMSUB 
Alexandre Modonezi, e reiterado pela 
engenheira à frente de todo o processo, a 
engenheira Kerolaynny Brenda Pinto Maia, 
coordenadora de Engenharia da SMSUB, 
“Há a compatibilização de cronogramas 
de reparos profundo e recuperação de 
base, entre outros, além da cobertura. 
Também estão contemplados, a 
recomposição e readequação dispositivos 
de drenagem, de sarjetas, sarjetões, 
‘bocas de lobo’, tampas, reforço estrutural 
e reforço de base, com CBUQ e SMA.” 
Com experiência na conservação 
rodoviária pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 

de monitoramento/Convias. Outro ponto 
importante, também colocado pelo 
secretário Mondonezi, é a inteligência 
com a qual as decisões são tomadas, 
desde a matriz até a operação em si: 
“São Paulo é um dos maiores exemplos 
de malha sob alta solicitação do país, 
por ser rota econômica. Partindo disso, 
nós detectamos níveis, entre os nossos 
maiores de exigência, provenientes 
da Zona Leste. Um movimento diário, 
pendular, de cerca de 3 milhões de 
pessoas. Daí que nós estabelecemos 
uma priorização para essas, vias que são 
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Alexandre Modonezi,
Secretário Municipal das Subprefeituras

“São Paulo é um dos maiores 
exemplos de malha sob alta 
solicitação do país, por ser rota 
econômica. Partindo disso, nós 
detectamos níveis, entre os 
nossos maiores de exigência, 
provenientes da Zona Leste. Um 
movimento diário, pendular, de 
cerca de 3 milhões de pessoas. 
Daí que nós estabelecemos uma 
priorização para essas, vias que 
são usadas também por grande 
parte dos ônibus responsáveis 
por este transporte.” 

Patrícia Galvão,
Operadora de Monitoramento

“Por meio do sistema 
preditivo Urano, nós temos 

condições de identifi car 
desde as temperaturas locais, 

até velocidade do vento, 
probabilidade de precipitação, 

precipitação efetiva e sua 
quantidade, cruzando todas 

essas informações e emitindo 
boletins bastante precisos 
para que as subprefeituras 

possam adotar suas posturas 
de contramedida.” 

usadas também por grande parte dos ônibus 
responsáveis por este transporte, para oferecer 
um padrão de conforto melhor”, comentou 
secretário Modonezi (não deixe de ler a 
entrevista feita por Rodovias&Vias com ele neste 
número). Atualmente, a SMSUB tem 11 lotes 
licitados, e desde 2018, a secretaria oferecer uma 
“garantia” de 5 anos. “Durante todo esse período 
de ‘garantia’, nós fazemos vistorias. Aliás, nós 
somente aceitamos uma via após uma criteriosa 
vistoria feita por nós. Inclusive, poços de vista da 
prefeitura, são aferidos quanto à conformidade 
de sua altura em relação ao recapeamento 
feito. Também, uma vez que damos um aceite, 
as concessionárias têm um tempo limite de 

um ano antes de poder fazer qualquer 
intervenção na via recapeada. A não 
ser em obras emergenciais”, revelou 
a coordenadora, que finaliza: “É um 
trabalho que é de uma proporção muito 
grande, mas que é gratifi cante na mesma 
proporção”. Outro serviço importante, que 
contribui tanto com aspectos operacionais 
das ações da SMSUB, tanto com alertas 
climáticos para todas as 32 subprefeituras, 
é a “Central de Monitoramento”, capaz 
de “vigiar” em tempo real o tempo em 
todas as regiões da cidade, e capaz de 
antecipar tanto situações de risco, quanto 
eventos com potencial para causar algum 

tipo de transtorno. “Por meio do sistema 
preditivo Urano, nós temos condições de 
identifi car desde as temperaturas locais, 
até velocidade do vento, probabilidade 
de precipitação, precipitação efetiva e 
sua quantidade, cruzando todas essas 
informações e emitindo boletins bastante 
precisos para que as subprefeituras possam 
adotar suas posturas de contramedida”, 
comentou a operadora de Monitoramento 
Patrícia Galvão, sobre um serviço que, 
mais do que servir como início de assunto 
em uma conversa com desconhecidos, 
consiste um ponto relevante sob o ponto 
de vista “tático” diário na metrópole.
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URBE EM PERSPECTIVA: 2023
Com R$ 8,1 bilhões dentro da 

proposta orçamentária de 2023, o setor 
de paulistano de urbanismo é um gigante, 
que inclui limpeza urbana, serviços de 
zeladoria, manutenção de calçadas, 
iluminação pública, pavimentação 
entre outras ações dentro do programa 
de metas da Prefeitura até 2024. 
Somente no sistema viário, são R$ 963 
milhões previstos para o programa de 
pavimentação e recapeamento de vias; 
R$ 230 milhões para ações da Operação 
Tapa-Buraco; R$ 478 milhões para outras 
intervenções no sistema viário; R$ 373 
milhões para inspeção, recuperação 

e reforço de Obras de Arte Especiais;
R$ 146 milhões para manutenção de 
vias e áreas públicas; R$ 62,7 milhões 
para projetos de redesenho urbano para 
segurança viária; R$ 150 milhões para 
manutenção de guias e sarjetas e R$ 293 
milhões para reforma e acessibilidade em 
calçadas, além de R$ 254 milhões para 
manutenção de áreas verdes e vegetação 
arbórea nas vias públicas e R$ 34 milhões 
para manutenção de praças e canteiros 
centrais. E esses são apenas alguns dos 
números constantes em documento já 
disponibilizado pela Prefeitura Municipal 
para consulta pública.
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Secretário Municipal das Subprefeituras

A INTELIGÊNCIA
COMO LEGADO

A VIDA PÚBLICA É UM EXERCÍCIO CONSTANTE DE BUSCA DO EQUILÍBRIO ENTRE ELEMENTOS QUE, À PRIMEIRA 
VISTA, PARECEM INCONCILIÁVEIS. A LIMITAÇÃO DE RECURSOS E A EXIGUIDADE DO TEMPO SÃO DESAFIADOS PELA 
INFINIDADE DAS DEMANDAS, QUE SURGEM COM URGÊNCIA NO DIA A DIA.  É JUSTAMENTE NESSE CONTEXTO 
QUE EXIGE INTELIGÊNCIA EM BUSCAR NOVOS CONHECIMENTOS E  NA SABEDORIA EM COMPREENDER  PARA 
AGIR DE FORMA MAIS EFICIENTE, QUE  O FILÓSOFO, ESPECIALISTA EM ÉTICA E MESTRE EM GESTÃO ESTRATÉGICA 
E ECONÔMICA DE PROJETOS, ALEXANDRE MODONEZI, ATUA  À FRENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS.  A SMSUB LIDA DIRETAMENTE COM A QUALIDADE DE VIDA DOS HABITANTES DA MAIOR CIDADE 
DA AMÉRICA LATINA.  

JOVEM E AO MESMO TEMPO BASTANTE EXPERIENTE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MODONEZI DETALHOU 
PARA RODOVIAS&VIAS O “MODUS OPERANDI” QUE A CAPACIDADE GERENCIAL FOI CAPAZ DE IMPRIMIR, COM UMA 
ASSINATURA DE AGILIDADE E QUALIDADE NA PASTA SOB SUA RESPONSABILIDADE.

Entrevista: Alexandre Modonezi

R&V: A SMSUB já há algum tempo, está se 
valendo de uma abordagem mais sistematizada 
e metodológica de suas demandas, por meio de 
ferramentas inovadoras. De que maneira este 
processo se inicia de fato?

ALEXANDRE MODONEZI: Eu estou na secretaria 
desde a gestão Bruno Covas, em 2017 (Covas foi vice 
e depois prefeito de SP). Inicialmente, assumi como 
adjunto e depois como secretário. Já de pronto nós 
procuramos iniciar alguns diagnósticos. Rapidamente, 
detectamos que o problema relativo ao pavimento 
foi encarado por todas as gestões, sem exceção. E um 
dos pontos essenciais que daí derivava era o da própria 
cidade não saber qual a qualidade do pavimento 
nas vias, nem a situação de momento. Foi então que 
eu comecei a procurar maneiras de acessar melhor 
essa temática. Entrei em contato com empresas 
mais inovadoras, dentro e fora do país, e verifi quei 
que elas não tinham as condições que eu precisava 
porque trabalhavam com tecnologia em 3D e num 
sistema que não permitia o processamento de dados 
de imediato, em tempo real. Imagine o que é trafegar 
essa informação com imagens para quem tem 17 mil 
Km de viário, o  custo que isso representa?  A partir 
daí, nós nos propusemos a encontrar uma solução 
que pudesse conciliar a agilidade que queríamos a 
um preço mais em conta. Equação difi cílima. Como 
não conseguimos achar, acabamos por nos dirigir à 
comunidade acadêmica. Fui até a USP, na Poli, num 
esforço conjunto com a FDTE, que é a Fundação para 
o Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia , 
criarmos um sistema diferente e que apresentou, 
entre outras possibilidades, a qualidade de indicar 
a rugosidade do pavimento, a IRI (International 
Roughness Index – Índice Internacional de Rugosidade 
em tradução livre), que é um indicador utilizado pela 
engenharia para  informar as condições de rodagem 
de uma determinada rua.  Pela trepidação do carro 
poderíamos identifi car os trechos e a qualidade do 
asfalto de cada via da cidade.  Inicialmente, a minha 
ideia era instalar esse equipamento desenvolvido 
por eles em caminhões de lixo. Chegamos até a fazer 
alguns testes, mas como o veículo  para muito na 
execução da coleta, isso acabava dando uma leitura 
equivocada. Desta constatação, surgiu a ideia de 
instalar esse equipamento em táxis e veículos por 
aplicativo. Em contrapartida, o motorista que aceitasse 
fazer parte do monitoramento, ganhava uma pequena 
ajuda de custo, algo em torno de R$ 100,00. Um “extra 
“enquanto levava o passageiro.

“Fui até a USP, na Poli, num 
esforço conjunto com a 
FDTE, que é a Fundação 
para o Desenvolvimento 
Tecnológico de Engenharia, 
criarmos um sistema 
diferente e que apresentou, 
entre outras possibilidades, 
a qualidade de indicar a 
rugosidade do pavimento, a 
IRI (International Roughness 
Index – Índice Internacional 
de Rugosidade em tradução 
livre), que é um indicador 
utilizado pela engenharia 
para  informar as condições 
de rodagem de uma 
determinada rua.”

ESPECIAL • SÃO PAULO
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E como foi isso?

Abrimos um site para cadastro, fi zemos uma 
triagem entre as pessoas inscritas e que moravam 
nas diversas regiões da cidade, e, assim começamos 
a ter mais defi nida a cobertura do levantamento.

Que tipo de equipamento era esse?

Basicamente uma placa de circuito, instalada 
no eixo do carro. À medida em que o veículo se 
move, essa placa “percebe” a trepidação daquela 
rua. Hoje estamos com cerca de 108 veículos 
fazendo esse tipo de levantamento ativamente, 
entre veículos por aplicativo e táxis, o que nos 
fornece aí um mapeamento do nosso viário total, 
a um custo bem acessível. Uma vez que tínhamos 
essas informações chegando, nós concebemos 
o sistema GAIA para tratá-las. Por meio dele, nós 
temos condições visuais de identifi car no mapa 
da cidade qual a condição e qualidade dessas vias 
que foram percorridas. Foi a partir do GAIA  que 
nós passamos a ter uma primeira matriz de decisão 
para defi nir prioridades para o nosso programa 
de recapeamento. Defi nidos esses critérios, nós 
utilizamos então o PavScan (scanner de pavimento) 
e fi nalmente o FWD (Falling Weight Defl ectometer 
– defl ectógrafo), para termos subsídios sufi cientes 
e assim fazer um projeto da via. Dentro do novo 
processo de licitação, temos condições de fazer 
uma confrontação do nosso projeto com o da 
empresa que venceu para somente depois 
assinarmos o contrato. E isso tem se refl etido, 
em termos práticos, na ausência de aditivos nos 
serviços contratados, exatamente por esse bom 
preparo dos projetos iniciais. 

“Dentro do novo processo de licitação, 
temos condições de fazer uma 

confrontação do nosso projeto com o 
da empresa que venceu  para somente 

depois assinarmos o contrato. E isso 
tem se refl etido, em termos práticos, 

na ausência de aditivos nos serviços 
contratados, exatamente por esse bom 

preparo dos projetos iniciais.”

“Fizemos esse cadastro com o uso 
de tecnologia. E justamente, a 
partir daí, começamos a pensar a 
manutenção da cidade, seja com 
recape ou “tapa- buraco”, com 
uma matriz de decisão sólida. 
São Paulo desconhecia suas 
próprias instalações. Não sabia 
que tinha 17 mil km de viário, 
186 milhões de m² de cobertura e 
que para recapear 100% de todo 
esse patrimônio, é necessário um 
investimento de R$ 30 bilhões.”

Voltando um pouco ao equipamento 
que é instalado nos Taxis e veículos por 
aplicativos, a placa que o secretário 
mencionou capta apenas a trepidação? Outra 
coisa, esses dados colhidos são transmitidos 
“on-line”?

Sim. Nesse caso específi co, a transmissão 
para o GAIA é on-line e apenas dos elementos 
do IRI. Cerca de 20 veículos têm câmera 
instalada para captação, fornecendo também 
subsídios visuais. Na verdade, é preciso 
entender que o conceito desse projeto todo, 
é a utilização de um equipamento muito 
simples e não tão dedicado como câmeras e 
3D, por exemplo. Por princípio, teria que ser 
“low cost”, equipamento corriqueiro, usual, 
para a ideia funcionar. E estamos  utilizando 
câmeras que aceitam um logaritmo que 
criamos, para identifi car onde há buracos, por 
exemplo, bem como outras características 
presentes na via como sarjetas, sarjetões, 
tampões, PV’s (poços de vistoria), que inclusive 
estão sendo nivelados e  para os quais estamos 
fazendo uma licitação pioneira também. Na 
verdade, esses PV’s eram outro item do qual 
não tínhamos um conhecimento preciso, 
nem de sua exata quantidade nem de sua 
exata localização. Hoje sabemos que existem 
70 mil deles. Inclusive, estamos para estrear 
a “fase 3” desse desenvolvimento, onde nós 
teremos Inteligência Artifi cial atuando para 
a identificação de buracos. Outro ponto: 
estimava-se que tínhamos, por exemplo,  cerca 
de 500 mil “bocas de lobo”. Agora sabemos que 
são 171 mil. Em suma, agora temos o cadastro 
dos elementos. Coisa que não tínhamos. E 
justamente, a partir daí, começamos a pensar 
a manutenção da cidade, seja com recape ou 
“tapa-buraco”, com uma matriz de decisão 
sólida. São Paulo desconhecia suas próprias 
instalações. Não sabia que tinha 17 mil km de 
viário, 186 milhões de m² de cobertura, e que 
para recapear 100% de todo esse patrimônio, 
é necessário um investimento de R$ 30 bilhões. 
Considerando que temos uma janela de horário 
entre 22h30 e 04h30 para poder levar em frente 
essas operações sem travar o trânsito, podemos 
estimar que, ainda que esse montante de 
recursos estivesse disponível, levaria em torno 
de 10 anos para recapear toda a cidade. 

Então, torna-se necessário contratar 
empresas que detenham esses 
equipamentos, como o FWD, ou esse 
dimensionamento é feito “in house”, 
com locação ou coisa parecida? 

Nós temos um contrato com uma 
gerenciadora, a Pentágono, que faz o 
levantamento e colabora nos projetos, por 
meio de um “banco de horas”, tanto para o 
PavScan quanto para o FWD. Atualmente, 
nós passamos esses dois equipamentos 
em 100% do viário do programa de 
recapeamento. Antes de depois de 
executado, para aferição do resultado.

Secretário Municipal das Subprefeituras
Entrevista: Alexandre ModoneziESPECIAL • SÃO PAULO
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E quanto ao GEOINFRA?

Vamos frisar que até o momento, nós 
falamos dos nossos instrumentos de 
recapeamento e zeladoria, todos reunidos 
sob o guarda-chuva do GAIA. O Geoinfra a que 
você se refere agora, ataca um outro problema 
que temos, circunscrito às atividades das 
concessionárias, de gás, água, energia, 
etc. É a compatibilização com as redes das 
concessionárias. É aquele caso em que elas vão 
lá, abrem o buraco, não fazem a recomposição 
da via adequadamente e não fazem a 
aplicação de um bom pavimento. Aos olhos 
do cidadão, isso é um “problema da prefeitura. 

”De tudo isso, o mais importante 
é que nós temos uma tecnologia 
100% operacional, que detecta um 
problema e nos oferece as condições 
de criar um ciclo para resolvê-lo. 
Nós entendemos que a cidade 
de São Paulo realizou pesados 
investimentos para usufruir de seu 
pavimento e queremos honrar
esses investimentos.”

Sim, uma situação recorrente em 
muitos municípios. Mas como era o 
procedimento antes do sistema?

A concessionária protocolava a 
intervenção. Inicialmente era em papel. 
Tornamos este um processo eletrônico, 
mas não havia uma consolidação 
desses dados. Como uma das nossas 
determinações era a desburocratização, 
nós criamos essa plataforma. Os 
processos antes demoravam em média 
120 dias. Hoje estamos aí falando de 
um tempo máximo entre 10 e 20 dias, 
dependendo da complexidade. E isso 
incrementou a adesão ao serviço, além 
da questão de estabelecer de forma mais 
clara o tipo de multa que poderíamos 
aplicar em caso de não observância 
do que foi registrado. Com isso, nós 
passamos a ter um melhor controle da 
natureza dos reparos efetuados pelas 
concessionárias. Passamos a ter uma 
fi scalização mais efetiva delas. Então, 
o Geoinfra, é o sistema que controla a 
infraestrutura da cidade, seja elétrica, 
gás, ou de água e esgoto. Todas as 
camadas. Importante ressaltar, que nós 
temos mais de 130 concessionárias de 
diversos serviços. E todo o sistema é 
muito intuitivo, fácil de usar, e oferece 
campos para que o responsável técnico 
insira todas as características, junto 
com um termo de responsabilidade. O 
Geoinfra compreende todo o ciclo do 
serviço, pagamento de guias, relatório 
fotográfi co. Tudo disponibilizado dentro 
da plataforma, com poucos cliques. 
Essa compatibilização de subsolo 
pelo GEOINFRA traz benefícios sob o 
prisma da segurança porque aponta 
exatamente a localização das tubulações. 
É uma mitigação de riscos que, mais do 
que gerar economia, salva vidas. Aliás, 
um pouco antes, toquei no assunto de 
zeladoria.  Temos um outro software 
de gerenciamento, o SGZ (Sistema de 
Gerenciamento de Zeladoria), que é um 
dos maiores de “smart cities” do mundo, 
por conta da dimensão das operações 
que temos aqui.

“Como uma das nossas 
determinações era a 

desburocratização, nós criamos 
essa plataforma. Os processos antes 

demoravam em média 120 dias. 
Hoje estamos aí falando de um 

tempo máximo entre 10 e 20 dias, 
dependendo da complexidade.”

Paralelamente a isso, como se dá a fi scalização “in loco”?

Nós contratamos 3 empresas de 
engenharia para fazer o controle 
tecnológico. Fazemos uma amostragem 
de cerca de 50% dessas obras. 
Assim, nós pudemos estabelecer 
estatisticamente quais naturezas de 
trabalho costumavam apresentar mais 
falhas, em quais contextualizações e em 
quais subprefeituras. Hoje, nós sabemos 
que, por exemplo a SABESP possui um 
índice maior de intervenções, em grande 
parte, por conta de atendimento às 

emergências. Isso é um fato que nos 
apontou outros desdobramentos, como 
o estabelecimento de um conselho junto 
à eles, e ao qual eu faço parte, justamente 
para olharmos com mais atenção a esse 
assunto. Muitas vezes, o que nós vemos, 
é que houve o dano ao pavimento, mas 
por meio dessa ferramenta, podemos 
investigar e descobrir, por exemplo, que 
são necessários investimentos por parte 
da concessionária, para substituição de 
tubulação, por exemplo. 

Não é difícil supor que ao fi nal das 
contas, isso represente uma economia. 
De quanto estamos falando?

Estamos falando em cerca de
300 milhões de reais em pavimentação por 
ano. Mais do que isso: desde a implantação, 
nós tínhamos um índice de serviço feito 
por esses atores considerado ruim, de 
82%. Desde a implantação do Geoinfra, 
estamos verificando uma tendência 
sensível de queda nesse número, devido 
ao controle maior. Hoje, estamos em 
53%. Considerando os transtornos e 
mesmo a complicação que isso acarreta 
para uma empresa do tamanho da 
SABESP, cujo faturamento é de cerca de 
70% originado na cidade de São Paulo, 
é um grande ganho em apenas 2 anos 
de implementação. Esse ano, inclusive 
pela primeira vez na história da cidade, 
a fi scalização foi capaz de aplicar o valor 
de R$ 80 milhões em multas. De tudo 
isso, o mais importante é que nós temos 
uma tecnologia 100% operacional, que 
detecta um problema e nos oferece as 
condições de criar um ciclo para resolvê-
lo. Nós entendemos que a cidade de São 
Paulo realizou pesados investimentos para 
usufruir de seu pavimento e queremos 
honrar esses investimentos. Com toda essa 
economia de recursos (300 milhões de 
reais), o que conseguimos é fazer mais com 
o mesmo recurso. Por sinal, com o ganho 
que tivemos, conseguimos fazer cerca de 
30% a mais de recapeamento com o valor 
inicialmente disponível.

Secretário Municipal das Subprefeituras
Entrevista: Alexandre ModoneziESPECIAL • SÃO PAULO
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Certo.

Com todas essas ferramentas 
tecnológicas , nós passamos a ter critérios 
totalmente técnicos e objetivos. E isso 
avançou muito. Hoje é uma plataforma 
compartilhada com eles, com acesso 
franqueado. Um processo absolutamente 
transparente. Tudo isso com todas as 
camadas de controle que temos, com 
toda a segurança tecnológica que 
temos associado ao grau de precisão 
das intervenções. Não é exagero dizer 
que nós temos o melhor programa de 
recape que a cidade já teve. Certamente 
um dos melhores do Brasil. Nós estamos 
conseguindo, aos poucos, acabar com 
um questionamento que existia que era, 
“como São Paulo tem as melhores rodovias 
do Brasil, e tem as ruas tão ruins?”. Estamos 
conseguindo reverter isso.

Se falamos de economia, não podemos 
deixar de falar da alta dos insumos, como a 
SMSUB, lidou com essa situação e como foi o 
comportamento das empresas?

Primeiro, todos os nossos contratos de 
recape são de 2022. A ata deste ano segue 
até o fi m da gestão. Então, essa questão 
está equacionada. Até temos reequilíbrio, 
mas o mais frequente é que ele seja contra 
o prestador de serviços. Houve deflação 
em torno de 10%. Mas de forma geral, nós 
acompanhamos o processo todo. Funciona da 
seguinte forma: assim que a empresa recebe 
a notifi cação da Petrobrás, ela protocola no 
sistema e nós recebemos essa manifestação. 
Porém, tem que ocorrer de forma rápida. 
Tão logo aconteça a situação. Isso também 
contribui para que não tenhamos problemas 
fi nanceiros. E claro, esse procedimento, foi 
estabelecido junto com a procuradoria do 
Município. Acredito que é melhor para as 
empresas também, além de garantir a lisura 
dessa situação.

Nós sabemos que para além do âmbito de 
tecnologia de softwares, também a SMSUB 
também pesquisou a questão de insumos...

Sim, nós detectamos uma situação 
problemática já adentrando essa seara, que era o 
tipo de material que poderíamos usar para fazer 
recomposições de via.  Então, nós estudamos um 
material que pudesse nos atender nesse sentido, 
junto com a professora  Liedi Bariani Bernucci, 
a primeira diretora da Politécnica da USP, 
altamente qualifi cada em pavimentos  e atual 
presidente do Instituto de Pesquisas Técnicas 
(IPT) , e junto com os  profi ssionais da Comgás. 
Foi então que nós chegamos ao RAP Espumado 
(Reclaimed Asphalt Pavement), oriundo do 
material fresado. Foram feitos diversos testes 
com brita, concreto, terra, etc. E o RAP Espumado 
apresentou a menor deformação. Existe um 
projeto junto com a SABESP, na Vila Leopoldina, 
onde estamos utilizando uma usina móvel, 
um centro de reciclagem – praticamente a frio, 
para processar o material fresado, que já sai na 
granulometria correta, dentro das normas. 

Material nobre, já disponível sem 
custo...

Sim. Chega a ser mais nobre que a 
matéria-prima. Mais nobre do que o binder 
e o BGS. Pode, inclusive, ser colocado em 
ruas de terra com nível de exigência menor. 

Qual índice de aproveitamento desse 
material?

Em torno aí de 50%, com essa 
tecnologia de origem alemã. Inclusive, 
estamos procedendo a uma licitação de 
uma usina igual a essa para o município, 
para que tenhamos condições de utilizar 
os outros 50% restantes, de material não 
reciclado, em logradouros, galerias e tapa 
buracos. Por sinal, isto está previsto em 
ata. Esse é um material que pode ser usado 
também para a recomposição de sarjetão. 
A grande ideia por trás dessa usina é 
justamente reutilizar um material que é de 
primeira linha. Acreditamos que no futuro, 
o aproveitamento pode chegar a 100%. E 
claro, tem a vantagem de ser mais barato.

O secretário tem falado muito em 
inovações, no emprego de novas 
tecnologias, temas que frequentemente 
avançam sobre o que originalmente 
é usual para uma gestão pública, que 
possui uma “liturgia” mais ortodoxa. 
Como tem sido a recepção desses novos 
elementos e ferramentas por parte dos 
órgãos de controle?

Eu tenho tido a percepção de que 
são muito parceiros. Inclusive, podemos 
inferir que todo esse aparato em diversas 
ocasiões, veio a atender as recomendações 
feitas pelo próprio Tribunal de Contas 
do Município, por exemplo. Havia uma 
cobrança para que eles pudessem 
entender qual o critério de rua escolhido 
para receber o recape. Concorda que essa 
poderia, sem um tipo de sistematização, 
acabar sendo uma escolha quase 
subjetiva?

“Com todas essas ferramentas 
tecnológicas, nós passamos a 
ter critérios totalmente técnicos 
e objetivos. E isso avançou 
muito. Hoje é uma plataforma 
compartilhada com eles, com 
acesso franqueado. Um processo 
absolutamente transparente. 
Tudo isso com todas as camadas 
de controle que temos, com 
toda a segurança tecnológica 
que temos, associado ao grau de 
precisão das intervenções. Não 
é exagero dizer que nós temos o 
melhor programa de recape que a 
cidade já teve.”

Secretário Municipal das Subprefeituras
Entrevista: Alexandre ModoneziESPECIAL • SÃO PAULO
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Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 

R&V: Secretário, sabemos que existe uma extensa programação quanto aos novos corredores 
de ônibus, que podem oferecer um alívio imediato à crescente pressão exercida com a retomada 
da atividade econômica pós-pandêmica. Como está se desenvolvendo este processo?

Então, a SIURB acaba se tornando um 
ponto de convergência, digamos estratégico, 
para a cidade, não?

Exato. Na verdade, esta é uma outra 
característica da SIURB. Foi um ponto que 
fi zemos questão de ressaltar desde o começo, 
por que no nosso entendimento, a Secretaria 
de Obras, deveria se posicionar à disposição 
para um diálogo, até por quê, em alguns 
casos, a entidade com a qual devemos tratar, 
precisa de um suporte técnico maior de nossa 
parte para gerenciar a dinâmica do trabalho 
em que estará envolvida. Mas, de forma 
geral, há um elemento de vantagem aqui, 
com o advento da EMURB, que era a antiga 
Empresa de Urbanização de São Paulo, pois 
contamos com uma companhia especializada 
em gerenciamento de obras, (SPObras) e a 
SMUL (Secretaria Municipal de Urbanismo 
e Licenciamento), que tem sob si a (SPUrb, 
Companhia de Urbanização). Então, contamos 
com um corpo técnico muito competente e 
experiente, que foi efetivamente o ponto de 
partida para este desejo que tínhamos de nos 
tornar uma secretaria de referência, um ponto 
de apoio. E os colegas de outras pastas têm 
compreendido esta nossa abordagem.

Já que estamos falando de BRT, como 
a secretaria tem lidado com linhas que, 
eventualmente passaram a ter uma 
demanda maior e, novamente, com 
a retomada de atividade econômica, 
tiveram esse acréscimo no nível de 
serviço?

Todos esses ajustes foram 
compensados.  Em termos 
especificamente de Concessões, estes 
ajustes se dão por meio de uma interface 
direta com a SPTrans. De nossa parte, 
a principal característica dos nossos 
projetos, enquanto SIURB, é que nós 
procuramos uma maior interlocução 
entre as secretarias diretamente afins, 
para promover essas adequações aos 
novos cenários verifi cados, que ocorrem 
sempre de forma muito dinâmica. Não 
apenas secretarias, como a própria CET 
(Companhia de Engenharia de Tráfego), 
a SPTrans, SMT (Secretaria Municipal de 
Trânsito), os órgãos de Patrimônio, tudo 
aí, dependendo da natureza e da tipologia 
dos projetos, que acabam tendo uma 
complexidade grande, que extrapola 
a mera complexidade já inerente à ele, 
inclusive entrando no cuidadoso estudo 
das legislações que contemplam cada um 
desses atores.

INVESTIMENTOS 
PÚBLICOS COM 
CREDIBILIDADE

ENGENHEIRO PÓS-GRADUADO, PROFESSOR E DIVERSAS VEZES PREMIADO TANTO PELO INSTITUTO DE 
ENGENHARIA DE SÃO PAULO QUANTO POR OUTRAS INSTITUIÇÕES, E PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL ENTRE 2008 E 2010, O ATUAL HOMEM À FRENTE DA INFRAESTRUTURA 
DE OBRAS DA MAIOR CIDADE DO PAÍS, MARCOS MONTEIRO, É UMA AUTORIDADE CUJOS FEITOS FALAM POR SI SÓS. 
DEDICADO À CARREIRA PÚBLICA COMO GESTOR, O EXPERIENTE E DOUTO ADMINISTRADOR, É ANTES DE TUDO UM 
REALIZADOR, COM UMA VISÃO AMPLA DOS IMPACTOS POSITIVOS QUE A PASTA LIDERADA POR SI TEM A MISSÃO 
DE CONCRETIZAR. E FOI JUSTAMENTE PARA FALAR DESTES PRINCIPAIS OBJETIVOS QUE ELE RECEBEU UMA DAS 
EQUIPES DE RODOVIAS&VIAS PARA A CONVERSA QUE VOCÊ ACOMPANHA A PARTIR DAQUI. 

ESPECIAL • SÃO PAULO Entrevista: Marcos Monteiro

MARCOS MONTEIRO: Primeiramente, é preciso 
ressaltar que temos algumas ações conjuntas neste 
sentido com o Governo do Estado de São Paulo, 
entre elas, um convênio de R$ 1,4 Bilhão, como 
contrapartidas meio a meio. Em termos deste 
tipo de mobilidade, temos os BRTs Aricanduva, 
o Radial e mais 4 outros corredores. Destes, no 
Radial trechos 1 e 2 e todos os corredores estão 
contemplados por esse convênio. Já o Aricanduva 
está fi nanciado pelo Banco Mundial – em um 
processo que já está aprovado. De fato, todos 
esses, exceto o Santo Amaro, todos eles devem “ser 
colocados na praça” muito em breve. Outro ponto 
interessante, é comparativamente ao conceito e 
desenvolvimento histórico dos BRT’s, notar que 
nós temos algumas inovações nos novos sistemas. 
É preciso também, entender que o contexto de 
São Paulo, inclui concessões, que se encontram 

em estágios diversos de suas respectivas 
evoluções, o que difi culta, por exemplo, uma 
homogeneização rápida da frota. Então, teremos 
um período de transição. Daí que ainda durante 
um tempo, teremos veículos diversos usando 
as mesmas plataformas e isso nos motivou a 
promover um estudo de todo material rodante 
e suas diferentes características, para promover 
os ajustes necessários para abarcar todos eles, 
dentro de um sistema inteligente, que é capaz 
de identifi car o veículo e adequar a abertura das 
portas para atender a forma de parada ao tipo 
de ônibus a ser servido naquele momento. É 
um sistema desenvolvido aqui no Brasil, e, não 
temos notícias de outro parecido em outros 
BRT’s, mesmo a nível mundial. Mas é claro. O 
desejo, é que no futuro nós tenhamos apenas 
veículos padronizados.

“Contamos com um 
corpo técnico muito 

competente e experiente, 
que foi efetivamente o 
ponto de partida para 

este desejo que tínhamos 
de nos tornar uma 

secretaria de referência, 
um ponto de apoio. E os 

colegas de outras pastas 
têm compreendido esta 

nossa abordagem.”
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“Tivemos um alerta do prefeito, 
logo que assumimos, que muita 

coisa não estava andando. 
Passivos em processos aí 
de 8 anos atrás. E um dos 

objetivos que nos foi colocado 
na administração, foi buscar 

meios, ferramentas para levar 
em frente esses projetos.”

“A cidade não para. Ela cresce 
todo dia. Aí, é preciso lidar 
com áreas que quando da 
assinatura de um contrato 
fi rmado há tanto tempo, 
passam a precisar ser 
desapropriadas, com todos 
os procedimentos cabíveis 
que isso envolve, desde a 
realocação de pessoas.”

Não é difícil imaginar essa realidade. 
Vimos, por exemplo, que existem muitas 
obras de reformas e construções de centros 
educacionais. Naturalmente, a partir daí, não é 
esperado, por exemplo, que uma secretaria de 
educação, tenha um conjunto de engenheiros 
para tocar esses projetos em frente. Como a 
SIURB procede? É criado um grupo de trabalho 
específi co, como funciona isso?

Não. Veja, na SPObras temos uma diretoria 
de projetos e outra de obras, que possuem, 
internamente a sua própria setorização, como 
por exemplo, o setor de “próprios”, que cuida 
desses convênios com outras secretarias. Outro 
exemplo é a gerência de obras de mobilidade, 
então a depender da tipologia da obra, existe, 
em primeiro lugar a distribuição de projetos e 
a consequente e consecutiva distribuição das 
obras. Isso nos leva a algumas situações, aí de 
esfera administrativa, com algumas diretorias que 
estão sobrecarregadas, com alguns casos em que 
uma única diretoria fi ca com mais de 700 obras de 
mesma natureza, coincidentemente falando aqui, 
para a secretaria de educação. É muita coisa além 
do que simplesmente obras viárias, portanto, a 
nossa atribuição.

Essa colocação coincide com um “boom” que 
pudemos observar, no que concerne à reforma 
de escolas, por exemplo...

Sim! O contrato total com a pasta de educação, 
entre reformas, ampliações, abrange várias 
intervenções, com licitações separadas em duas 
etapas, contempla 736 escolas já existentes, mais 
22 novas escolas. Lembrando que já entregamos 
26 licitações de escolas antigas, estruturas novas 
deste tipo. 

A secretaria encontrou muitos ativos nessa 
condição, de obra paralisada?

É verdade. Tivemos um alerta do prefeito, 
logo que assumimos, que muita coisa não estava 
andando. Passivos em processos aí de 8 anos 
atrás. E um dos objetivos que nos foi colocado na 
administração, foi buscar meios, ferramentas para 
levar em frente esses projetos. E aí, é necessário 
pôr em perspectiva, que transcorrido tanto 
tempo, é preciso partir para renegociação.

Especialmente se levarmos em conta 
os períodos de alta de insumos como 
asfalto, diesel e mesmo aço entre outros 
componentes...

E não só isso. A cidade não para. Ela 
cresce todo dia. Aí, é preciso lidar com áreas 
que quando da assinatura de um contrato 
fi rmado há tanto tempo, passam a precisar ser 
desapropriadas, com todos os procedimentos 
cabíveis que isso envolve, desde a realocação 
de pessoas, enfi m.

Esse problema, em parte ao menos, 
não deveria ser um pouco amenizado por 
uma política mais ostensiva, voltada à uma 
fi scalização mais reforçada das “faixas de 
domínio”, digamos assim? Por sinal, como se 
dá a aplicação desse conceito na SIURB?

Naturalmente, para algumas 
implantações, isso simplesmente não existe. 
Já para obras recorrentes, aí sim, nós temos a 
presença desse dispositivo. No primeiro caso, 
mesmo com contratos assinados, que foram 
paralisados, houve decisões importantes 
que não foram tomadas no momento 
certo. Um problema de timing mesmo. Ou, 
em alguns casos, essa decisão era deixada 
para o projetista, que precisava levantar ele 
mesmo essas informações situacionais. Mas, 
nós pudemos perceber que isso acabava 
impactando na performance da obra. E aí, 
existem diversos processos que acabam 
sendo descobertos já com projetos quase 
finalizados, mas que consomem tempo 
para serem equacionados. Confrontados 
com isso, nós criamos um departamento de 
planejamento que vai justamente na direção 
do que você está falando na sua pergunta. 

Uma forma de antecipar esses problemas. 

Correto. Vamos entender o seguinte: a 
partir de um projeto funcional, com o traçado, 
área de abrangência, etc., e a utilização de 
uma ferramenta interessante que temos 
aqui que é o GEOSampa, e que oferece várias 
camadas, desde pontes e viadutos à obras de 
arte corrente, com muita informação boa e 
utilizável.
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Já dentro da metodologia BIM?

Então, basicamente o secretário e sua 
equipe, buscaram “inverter” um pouco a 
lógica mais comum que vemos em termos 
nacionais, com pouco tempo de projeto 
e um tempo de execução mais longo, 
justamente por ter que superar problemas 
de origem? Algo mais próximo como por 
exemplo, se faz em países estrangeiros 
como EUA, Inglaterra e Alemanha, que 
costumeiramente dedicam mais tempo e 
cuidado aos projetos e acabam obtendo 
como resultado uma execução mais rápida?

De certa forma sim. Em alguns casos, 
temos tido condição de solicitar a 
contratação do projeto executivo, para 
termos um produto fi nal que siga uma linha 
de desenvolvimento. Isso é um processo 
em fase de implantação. É algo que já foi 
apresentado para a secretaria de gestão, para 
o executivo, dentro da observância do marco 
temporal legal, que preconiza cerca de 2/3 
do tempo de projeto, para que o projetista 
possa desenvolver o projeto básico, que 
é uma obrigatoriedade. É esperado que 
ainda assim, haja diferenças entre básico e 
executivo. Mas temos expectativa de que 
essa diferença chegue a 5% de divergência 
entre eles. Esse desenvolvimento do projeto 
executivo, já nos oferece as condições para a 
elaboração da licitação que eventualmente 
quando sai, já chega apoiada pelo projeto 
executivo. A ideia é, afi nal termos mais 
precisão. Ajustes em grandes obras 
de infraestrutura, na fase de execução 
propriamente dita, é natural que ocorram, 
por melhor que seja o projeto. Mas isso não 
signifi ca que eles devem ser grandes ajustes 
para que o empreendimento funcione.
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Hoje esta é uma realidade em fase de 
implantação aqui na SIURB. A metodologia 
BIM já está sendo empregada de fato 
nesses estudos funcionais, para que nós 
tenhamos condições de fazer o clash 
detection, que é basicamente a detecção 
de interferências. E ela tem nos auxiliado 
muito para melhorar nossa qualidade de 
decisões em projetos, consequentemente 
nos antecipando a problemas, intercorrências, 
consequentemente ganhando agilidade. 
Voltando um pouco à pergunta que originou 
essa parte da nossa conversa, é justamente 
nessa fase funcional, que conseguimos 
determinar a nossa faixa de atuação. E como 
eu falava somam-se a nós aí, CET, SPTrans, 
entre outras, para discutir os diversos aspectos 
do projeto, com a utilização da expertise 
dessas instituições. Um bom exemplo é o 
caso da Avenida Santo Amaro, que com o 
tempo, observou uma grande degradação de 
suas condições, com calçamentos estreitos, 
poucas faixas... e aí se torna necessário o 
alargamento, via desapropriações totais ou 
parciais, o enterramento de fi ação, desvio ou 
outras modifi cações em tubulações. É então 

nessa fase de projeto que procuramos 
nos antecipar. Além da “faixa de domínio”, 
também entram aí os levantamentos 
relacionados às licenças necessárias, 
ambientais, verificar a necessidade de 
se fazer um termo de compromisso, que 
tipo de compensação deverá ser feito, ou 
coisa do tipo, para que quando na fase de 
obra, tenhamos condições de mitigar ou 
eliminar confl itos. Então, é necessário, já 
no início da fase de projetos descer a esse 
detalhamento. Com isso, nosso desejo 
qual é? Melhorar a nossa contratação de 
projetos, elaborar um termo de referência 
mais correto e preciso para o projetista, e 
já na primeira reunião de projeto, oferecer 
a liberdade possível para ele, desde que 
dentro das diretrizes que foram por nós ali 
levantadas. A rotina de projeto, é enfi m, 
muito complexa, e antes se adicionava 
uma camada a mais à esta complexidade. 
E claro, normalmente, é um setor que não 
lida corriqueiramente com desapropriação, 
licenciamento ambiental, o que resultava 
em um trabalho que não era feito nem 
na velocidade adequada, nem com a 
qualidade e a profundidade que nós 
precisávamos. Hoje, esse panorama 
mudou. Esse também é um dos motivos 
pelos quais encontramos tantos projetos 
parados, que efetivamente conseguimos 
colocar em andamento. Outro fator 
iportante, nesse aspecto, é que um 
projeto básico não fornece suficiente 
embasamento tanto para termo, quanto 
para licitação. E dentro da realidade 
temporal da gestão pública, é preciso 
buscar celeridade. O que verifi camos, é que 
era recorrente confrontarmos um projeto 
executivo que não “conversava” com o 
projeto básico. Ou seja, era preciso ajustar 
e em alguns casos refazer o trabalho, por 
que aí mudavam quantitativos, entre 
outros itens. E precisamente entra aí a 
questão dos aditivos, que a gente ouve 
falar. E isso, em muitos casos, causa uma 
certa desconfi ança na população, ainda 
que não tenha ocorrido nenhum tipo de 
descaminho ou coisa parecida. 

“É então nessa fase de 
projeto que procuramos nos 
antecipar. Além da faixa de 

domínio, também entram aí os 
levantamentos relacionados às 

licenças necessárias, ambientais, 
verifi car a necessidade de se fazer 

um termo de compromisso, que 
tipo de compensação deverá 

ser feito, ou coisa do tipo, para 
que quando na fase de obra, 

tenhamos condições de mitigar 
ou eliminar confl itos.”

“Temos expectativa de que 
essa diferença chegue a 5% de 
divergência entre eles. Esse 
desenvolvimento do projeto 
executivo, já nos oferece as condições 
para a elaboração da licitação que 
eventualmente quando sai, já chega 
apoiada pelo projeto executivo.”
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Falando em projetos, existe um rol de 
grandes projetos de infraestrutura sob a 
sua pasta. Poderia comentar um pouco 
sobre eles?

Sim. As maiores que temos, são 2 
grandes reservatórios entre vários os 
quais devemos licitar entre fi nal deste 
ano e começo do próximo. O da Avenida 
Carlos Caldeira, por exemplo, é um deles. 

O da Aricanduva...

Ali são dois, na verdade. Um foi 
entregue, iniciado ainda na gestão 
do Bruno Covas, que é o do Taboão. O 
Outro, nós tivemos a necessidade de 
mudar de lugar, e a nova licitação com 
o projeto no novo local deve sair em 
breve. Além do R3 na Aricanduva, o 
do Córrego Paciência, e o do Taboão, 
há mais 4 em Perus. Freitas, Paraguai-
Éguas, e o próprio Aricanduva, eram 
obras que se enquadravam naquelas 
que mencionei, paralisadas antes 
mesmo de saírem da fase de projeto 
por excederem o percentual de 
aditivos. Isso nos levou a fazer rescisões, 
repactuações e acordos, para mesmo, 
em alguns casos não perdermos o 
trabalho já feito e já pago de projetos, 
para poder tocar as obras. Inclusive, 
dentro deste esforço, existem parcerias 
estabelecidas para o mapeamento 
das bacias hidrográficas de São 
Paulo, contratado pela Secretaria 
junto ao FCTH, Fundação do Centro 
de Tecnologia Hidráulica da USP, um 
pessoal extremamente capacitado. Este 
trabalho está hoje em cerca de 52% 
realizados. E eles continuam, de forma 
que ainda na nossa gestão, teremos 
100% dessas bacias levantadas, em 
altíssimo grau de detalhamento, um 
estudo bem aprofundado dividido 
em cadernos. Claro, paralelamente, 
há ainda os estudos prioritários, que 
detalham manchas de alagamento, 
pontos localizados. De forma geral, 
a intenção é deixar a cidade mais 
resiliente à questão das enchentes.

E quanto aos órgãos de controle, 
Tribunais de Conta, Ministério Público, entre 
outros, qual tem sido a relação dentro de um 
contexto como esse?

É preciso entender que a administração 
pública, é um conjunto instituições, um 
conjunto de missões, e cada qual com as 
suas funções. E a função destas instituições, 
é – corretamente – fiscalizar. Neste 
sentido, o que temos procurado fazer, 
é manter sempre disponíveis os canais 
de comunicação, participar de diversas 
câmaras técnicas no tribunal de contas, 
expor claramente nossa matriz de decisões, 
promover mesas técnicas. Sempre, 
também, que somos solicitados, fazemos 
as apresentações, e percebo que sempre 
somos bem recebidos. Um bom exemplo, 
foi o que ocorreu com obras emergenciais, 
que foi uma apresentação estritamente 
técnica e que foi bem-sucedida. Então, é 
uma relação mutuamente respeitosa e 
muito produtiva. No fi nal, há um objetivo 
comum, que é o zelo pelos recursos, seu 
bom emprego. 

“É preciso entender que a 
administração pública, é um 
conjunto instituições, um conjunto 
de missões, e cada qual com as 
suas funções. E a função destas 
instituições, é  corretamente 
fi scalizar. Neste sentido, o que 
temos procurado fazer, é manter 
sempre disponíveis os canais de 
comunicação, participar de diversas 
câmaras técnicas no tribunal de 
contas, expor claramente nossa 
matriz de decisões, promover 
mesas técnicas. Sempre, também, 
que somos solicitados, fazemos 
as apresentações, e percebo que 
sempre somos bem recebidos.”

“Não há nada mais frustrante, 
falando de nosso trabalho, 

dedicar-se com afi nco, durante 
meses a um projeto, um 

empreendimento, e ao fi nal, não 
ver disponibilizados os recursos para 

realiza-lo. E é verdade, portanto, 
que hoje, o Município de São 

Paulo dispõe desses recursos para 
investimento é bastante motivador, 
em linhas gerais para a gestão como 

um todo, ver que o trabalho feito 
efetivamente sai do papel e ganha o 
mundo físico. E essa é a realidade na 

nossa em nossa cidade.”

Já que falamos em recursos, o 
“combustível” das obras, esse é um elemento 
que parece estar bem ajustado, não?

Verdade, e com muita responsabilidade. 
Não há nada mais frustrante, falando 
de nosso trabalho, dedicar-se com 
afi nco, durante meses a um projeto, um 
empreendimento, e ao final, não ver 
disponibilizados os recursos para realiza-lo. 
E é verdade, portanto, que hoje, o Município 
de São Paulo dispõe desses recursos para 
investimento é bastante motivador, em 
linhas gerais para a gestão como um todo, 
ver que o trabalho feito efetivamente sai 
do papel e ganha o mundo físico. E essa é a 
realidade na nossa em nossa cidade. De novo, 
tudo feito com um acompanhamento muito 
próximo dos órgãos de controle, dentro 
de uma atmosfera de diálogo, importante 
frisar, muito profícuo, pois eles diversas vezes 
oferecem insights, bastante úteis.
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Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito 

PARA  ENFRENTAR 
NOVOS DESAFIOS, 
NOVAS IDEIAS

COM AMPLA EXPERIÊNCIA PÚBLICA, INCLUINDO ORGULHOSAMENTE A COMPANHIA DE ENGENHARIA 
DE TRÁFEGO (CET) DA CIDADE, ONDE INGRESSOU COMO ESTAGIÁRIO, CHEGANDO À GERENTE DE 
OPERAÇÕES, O ENGENHEIRO RICARDO TEIXEIRA, É TAMBÉM UM EXPERT QUANDO O ASSUNTO É O 
LEGISLATIVO PAULISTANO. A CAPACIDADE DE JUNTAR PESSOAS EM TORNO DE UMA MISSÃO, E A MENTE 
AFIADA DOS QUE POSSUEM COMO PRERROGATIVA OBJETIVOS CLAROS, DÁ O TOM DE UMA CONVERSA 
FRANCA, AINDA QUE DESCONTRAÍDA, SEM RODEIOS. TÍPICA DE QUEM FOI PIONEIRO EM UMA SISTEMÁTICA 
DE TRABALHO CONHECIDA COMO “GESTÃO PARTICIPATIVA”, QUANDO DE SUAS MAGISTRATURAS COMO 
VEREADOR, EM UM ESTILO, ONDE SE PROCURA, A PARTIR DE VARIADAS PERSPECTIVAS, AVALIAR UM 
PROBLEMA, DESAFIO OU SITUAÇÃO. JUSTAMENTE COM A MATURAÇÃO DE SUA ADMINISTRAÇÃO À FRENTE 
DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO DO DESAFIO CHAMADO SÃO PAULO, O GENTIL E ARTICULADO 
SECRETÁRIO, RECEBEU UMA DAS EQUIPES DE RODOVIAS&VIAS PARA EXTERNAR SUAS VISÕES DE PRESENTE 
E FUTURO PARA A MOVIMENTAÇÃO NA MEGALÓPOLE.

Entrevista: Ricardo Teixeira

R&V: São Paulo é um País dentro de um País. O senhor está à frente de uma 
secretaria que tem status de secretaria estadual, afi nal. Neste contexto, o senhor 
traz uma visão diferenciada para esta administração, mais dinâmica e consciente das 
interrelações dentro do ecossistema de trânsito. Como isso funciona?

“Um problema muito grave, que 
exigiu – logo de cara – uma solução. 
E ela veio de forma bastante simples, 
que é o “varal”, um dispositivo com 
luzes e com chapas penduradas, 
que é capaz de alertar a altura 
excessiva do veículo. E que na 
pior das hipóteses, se não evitou, 
diminuiu a intensidade dos danos 
tanto nos veículos mais insistentes, 
quanto nas próprias estruturas, com 
impactos a velocidades mais baixas.” 

RICARDO TEIXEIRA: O prefeito, quando 
faz o convite para que eu viesse para a 
SMT, tinha o entendimento de que pós 
pandemia, nós teríamos, modificações 
importantes no planeta. Que é de fato, o 
que vem ocorrendo. Neste sentido, ele 
procura deixar as coisas mais enxutas e 
segmentadas na Secretaria, que era muito 

grande. É preciso lembrar que temos 
um secretário executivo que cuida do 
transporte, dos ônibus. E eu vim para a 
mobilidade. O que considero um acerto. 
Então, nós temos mais cabeças pensando 
sobre temáticas complementares, 
deixando técnicos como eu, mais livres 
para pensar as ações pós Coronavírus. 

Com toda a carga de demanda da retomada, inclusive.

Sim, cargas inclusive, literalmente 
como você mencionou. Com caminhões 
“reaprendendo” a usar o viário. Vamos 
neste exemplo, estávamos verificando 
muitos caminhões “entalados”. Por 
várias razões. Por quê? No nosso cenário 
pandêmico, a secretaria teve que 
suspender algumas portarias, para que 
eles pudessem abastecer mais facilmente. 
Ainda, com o advento de Waze e Google 
Maps, que não especifi cam se o trajeto 
é ou não para veículos de grandes 
proporções, o que começou a ocorrer 
com muita frequência? Baús enroscando 
e demais caminhões pegando em pontes 
e túneis. Um problema muito grave, que 
exigiu – logo de cara – uma solução. E ela 
veio de forma bastante simples, que é o 

“varal”, um dispositivo com luzes e com chapas 
penduradas, que é capaz de alertar a altura 
excessiva do veículo. E que na pior das hipóteses, 
se não evitou, diminuiu a intensidade dos danos 
tanto nos veículos mais insistentes, quanto nas 
próprias estruturas, com impactos a velocidades 
mais baixas. E isso ajudou sobremaneira um 
esforço de manter fl uidez, pois é notório aqui em 
São Paulo, que um pequeno caminhão entalado 
em uma ponte, sempre causa um grande 
congestionamento na cidade. Esse, na verdade, 
seja até um problema menor, frente a outros 
que nós precisávamos urgentemente endereçar, 
que era a letalidade do trânsito, os acidentes 
com mortes. Tanto de motociclistas, quanto de 
pedestres. Poxa. Se você olhar os números, é 
como se estivéssemos em guerra. Não dá para 
admitir.  

E isso nos leva à inovações importantes, 
como a “Faixa Azul”, não?

Sim, nos leva à busca por soluções para atacar 
esses problemas, e uma delas, culminou, na 
concepção do engenheiro Luiz Fernando, da 
CET, que é precisamente a Faixa Azul. Aliás, nós 
tivemos que explicar, inclusive, por que esta 
iniciativa deu certo, e as tentativas anteriores 
deram errado...

ESPECIAL • SÃO PAULO
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“Nós tivemos modifi cações 
signifi cativas em questão de 
linhas de ônibus ofertadas, algo 
normal. Adequações. Faz parte de 
enxugar a quantidade de veículos, 
esforçando-se por manter um nível 
similar de tranquilidade, fl uidez 
e segurança, e ainda assim sem 
lotar os veículos, na medida do 
possível. O fato é, fi zemos diversos 
levantamentos, e concluímos que 
houve momentos em que nós 
chegamos a ter 40% a mais do que 
o necessário de frota circulando.”

“Com o achatamento dos salários 
e a crise advinda da pandemia, 
muitas pessoas migraram dos 

carros para as motocicletas. E isso 
colocou fatores na balança, como 

mais pessoas, no guidon. E isso 
ocorreu também com as bicicletas. 

Tudo isso nos fez enxergar muito 
claramente que a cidade estava se 

recompondo, e que nós precisávamos 
compreender melhor e efetivamente 

construir melhor, a mobilidade 
desse momento pós pandemia, com 

propostas novas.”

Verdade, São Paulo fez tentativas 
anteriores sem resultados positivos. 
Por quê?

Basicamente, nós não tentamos 
reinventar a roda. O que fizemos 
foi demarcar um espaço que já era 
mais utilizado pelos motociclistas, 
o “corredor”. Já as outras propostas, 
não faziam assim. Elas retiravam 
esse fl uxo do eixo e o escanteavam. 
E isso causou problema tanto para 
motoristas quanto para motociclistas. E 
o que é pior, causou problemas para os 
pedestres pois começaram a aumentar 
os atropelamentos por motocicletas. 
Por sinal, começamos falando de pós 
pandemia. E essa realidade se acentuou, 
da seguinte forma: com o achatamento 
dos salários e a crise advinda da 
pandemia, muitas pessoas migraram dos 
carros para as motocicletas. E isso colocou 
fatores na balança, como mais pessoas, 
no guidon. E isso ocorreu também com 
as bicicletas. Tudo isso nos fez enxergar 
muito claramente que a cidade estava se 
recompondo, e que nós precisávamos 
compreender melhor e efetivamente 
construir melhor, a mobilidade desse 
momento pós pandemia, com propostas 
novas. Nós entendemos desde o começo, 
que para enfrentar esses novos desafi os, 
eram necessárias novas ideias. Por sinal, 
tudo era muito novo em si. A própria 
Secretaria, como era inexistente, também 
não dispunha de recursos. Os que eram 
existentes, eram destinados para a CET 
e para os ônibus. Então, foi primeiro 
necessário dar luz à essas novas políticas. 
Construir, conceber, levar os projetos 
para a frente, e convencer quem poderia 
liberar recursos, de que eles realmente 
funcionariam, para finalmente haver 
acesso a eles, para que pudéssemos 
promover as licitações e isso caminhar. E 
tudo isso leva um tempo. Seis meses, se 
tudo correr bem e todas as dúvidas forem 
sanadas. Mas o fato é que conseguimos 
êxito, obtivemos sinal verde em Brasília e 
fomos apresentando os resultados.

Falamos até aqui de meios individuais. 
E os coletivos? 

Bem. Eles perderam passageiros. Ainda 
não chegaram aos patamares de utilização 
que tinham antes da Pandemia. Ainda, nós 
tivemos modificações significativas em 
questão de linhas de ônibus ofertadas, algo 
normal. Adequações. Faz parte de enxugar 
a quantidade de veículos, esforçando-se por 
manter um nível similar de tranquilidade, 
fl uidez e segurança, e ainda assim sem 
lotar os veículos, na medida do possível. O 
fato é, fi zemos diversos levantamentos, e 
concluímos que houve momentos em que 
nós chegamos a ter 40% a mais do que o 
necessário de frota circulando. Nesse meio 
tempo, nossa ocupação ainda não chegou 
completamente ao patamar de 2019. 
Além disso, da retomada, há a questão 
da sazonalidade, que está voltando com 
tudo. Em setembro, terças e quartas-
feiras eram os piores dias de circulação. 
Em outubro, já estamos aí em quase 
8 milhões de viagens por dia, com terças 
e quartas perdendo, como era antes para 
as sextas, e os sábados, chegando em 
6 milhões de viagens. Com tendência de 
isso tudo ainda aumentar e muito. Afi nal, 
São Paulo vende para a América, vende 
para os outros municípios do Estado, 
para os outros Estados, e diversos países. 
Então, estamos prevendo um pico daqui 
ao Natal, de um número muito, mas 
muito maior de pessoas circulando. Ora. 
É preciso entender que a cidade tem uma 
capacidade limite. Os congestionamentos 
hoje, a falta de mobilidade hoje, não está 
restrita apenas ao centro expandido. Esta 
situação se repete também, na periferia. 
Aos domingos, por exemplo, quem mora 
fora do centro expandido evita sair de 
carro. Outro ponto, é a coordenação 
disso, olhando pelo viés mais simplifi cado, 
os semáforos. Chegamos, com esses 
contratos praticamente encerrados, 
nenhum dispositivo “inteligente”, muito 
poucos deles interligados, e os contratos 
antigos ainda vigentes, que cobriam 
apenas manutenção, não ampliação.

Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito 
Entrevista: Ricardo TeixeiraESPECIAL • SÃO PAULO
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Nesse momento é que a PPP dos 
semáforos se torna uma realidade?

Justamente. E foi olhando a PPP 
de iluminação, que se entendeu, 
juridicamente, a possibilidade de emular 
algo parecido para os semáforos. Isto, 
em uma situação que nos colocava, com 
um parque semafórico perto de 6500 
dispositivos, de termos dias em que cerca 
de 500 eram vandalizados. Em um só 
dia! Houve situações, em que a equipe 
destacada para fazer reparos, estava 
passando fi o no duto, e outra pessoa já 
puxando esse mesmo fi o para furtar na 
outra esquina.

Um “cabo de guerra”, quase...

É. Um cabo de guerra mesmo. Isso 
quando não registrávamos assalto 
aos caminhões de suporte. Então, nós 
chegamos a ter operações monstruosas, 
junto à vários tipos de polícias, para tentar 
coibir esse comércio ilegal.

E isso foi contemplado nos novos 
contratos?

Sim, nós repassamos para a iniciativa 
privada. Mas veja. Isso era um ônus terrível 
também. A CET consertava cerca de 2 mil 
a 2,5 mil semáforos por mês. E com alguns 
itens do contrato, alguns já com 7 anos 
de vigência esgotados, até por conta do 
vertiginoso aumento de roubos. Enfi m, a 
lei não permitia. E a iniciativa privada vem, 
justamente para ter mais agilidade nessas 
compras. Tanto é que hoje nós temos raras 
ocorrências do tipo sendo registradas. 
Paralelamente a isso, foi possível também, 
algo que há muito nós queríamos, que era 
a modernização dos semáforos. E claro, isso 
de uma maneira muito bem estudada, pois 
somos confrontados com a modernidade. E 
ela acontece sempre muito mais rápido do 
que prevemos. Veja o advento dos carros 
autônomos. E pense em uma hipótese: 
Logo logo, serão uma realidade os carros 
sem motoristas nas ruas, e eles tornarão 
o semáforo em uma peça de museu. O 
pedestre, quando for atravessar uma rua, 
terá o seu ID num mapa virtual, sendo 
repassado para um operador que estará 
em nuvem, isso se não for uma Inteligência 
Artifi cial que analisará as retenções e as 
travessias. E isso modifi ca completamente 
a natureza de uma operação de trânsito. 
E o técnico tem que estar preparado 
para essa mudança. Isso já foi inclusive 
apresentado nesta mesa, por empresas do 
“Vale do Silício”. E o que posso dizer com 
toda a certeza: vai acontecer. Não é fi cção. É 
mera questão de tempo. E nós precisamos 
entender é que há uma mudança de 
comportamento, motivada em alguns casos 
pela própria tecnologia. E mesmo novas 
possibilidades de dispositivos. Falando de 
comportamento, é interessante observar, 
por exemplo na Faixa Azul, que nós 
tivemos acidentes de natureza que antes 
quase não aconteciam. E por mudança de 
comportamento. Não estou falando de Auto-
Moto, mas moto com moto, por tentativas de 
ultrapassagem entre motociclistas, dentro da 
Faixa Azul, o que é importantíssimo frisar, não 
é permitido e nem o intuito dela. 

Extrapolou a função do dispositivo.

Sim, é uma questão de sensibilizar o 
motociclista. De conscientizá-lo. A CET vem 
estudando mais esse lado comportamental, 
e promovendo junto à secretaria reuniões 
com os motofretistas neste sentido, de melhor 
compreensão e educação no uso desse 
dispositivo. Nós entendemos o contexto deles. 
É corrido, é estressante. Porém, eles precisam 
compreender melhor como utilizar esse 
verdadeiro benefício que conseguimos implantar. 
Estamos então, mobilizando a sociedade. Afi nal, 
a mobilidade é feita por pessoas e essas pessoas 
precisam estar cientes das regras, por que elas, 
além de ordenar, são uma camada de segurança. 
Uma proteção contra o acidente. 

E quanto às bicicletas?

Nós estamos verificando um desafio 
fenomenal aos fi nais de semana. São cerca 
de 100 Km de vias, em que as famílias, saem 
para pedalar pela cidade. Nós tínhamos um 
contrato com a Uber, que ao fi nal deste não 
demonstrou interesse em continuar, o que 
nos fez abrir uma nova licitação, ganha por 
uma agência, que saiu para o mercado buscar 
patrocínio e não conseguiu. Conseguimos, 
contudo, junto com a CET, com o “time da 
casa”, para manter um nível de sinalização 
com vistas a garantir a segurança dessas 
famílias. Num dia comum, nós temos aí 
cerca de 700 funcionários contribuindo com 
esse esforço de reforçar a sinalização, com 
bandeirinhas e etc. E nós temos visto que 
tem funcionado. Eu mesmo, percorri uns 
70 Km e não encontrei problemas. Mesmo 
sem os bandeirinhas. E isso se deve muito 
por conta do comportamento. O motorista 
já sabe que ali tem um usuário com perfi l 
recreativo, e que está em meio à crianças, 
jovens com skate, patinete, etc. Por outro 
lado, o ciclista, compreendeu que é preciso 
obedecer a sinalização. Voltando às visitas que 
eu fi z, o que verifi quei foi um comportamento 
adequado. Respeito mútuo. Voltando um 
pouco, acho que esta será uma realidade 
também para a qual a Faixa Azul caminhará. 

“E foi olhando a PPP de iluminação, 
que se entendeu, juridicamente, a 

possibilidade de emular algo parecido 
para os semáforos. Isto, em uma 

situação que nos colocava, com um 
parque semafórico perto de 6500 

dispositivos, de termos dias em que 
cerca de 500 eram vandalizados.”

Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito 
Entrevista: Ricardo TeixeiraESPECIAL • SÃO PAULO
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Daí então a ideia de contratar uma 
consultoria externa. 

Sim! E para desenvolver um trabalho 
capaz de nos situar dentro desse contexto 
que está em processo de evolução, com 
insights de pessoas de fora, que tenham 
condições de tecnicamente, nos fornecer 
embasamento para ver se estamos 
caminhando na direção certa enquanto 
instituição. A intenção com isso, é fortalecer 
os pontos onde estamos acertando, 
corrigir onde estamos pecando, e fazer as 
adequações necessárias.

E quanto suas percepções de futuro, já 
que falamos de realidades tecnológicas 
que em breve poderão estar mais presentes 
na atuação tanto da SMT quanto da CET?

Justamente olhando para isso, que nós 
estamos contratamos uma consultoria, a 
FIA (Fundação Instituto de Administração) 
ligada à USP, para nos apontar, com base nos 
cenários que estamos já antecipando, qual 
será o futuro do nosso funcionalismo, o novo 
perfi l da nossa prestação de serviço, dentro 
desta nova dinâmica de mobilidade que se 
desenha para nós. O 5G está aí. Temos uma 
migração muito grande de pessoas do carro 
para a moto e outra igualmente ponderável 
que sai do ônibus para a bicicleta. Atentos 
a isso, dentro do nosso plano cicloviário, 
estamos preparando-nos para saltarmos 
dos atuais 100 para 2000 Km de ciclovias 
e ciclofaixas para atender essa demanda. 
Paralelamente, vamos colocar em prática 
também, as expansões da faixa azul. Porém, 
dentro de uma mudança signifi cativa de 
mentalidade: Quando eu entrei na CET, o 
grande mote da companhia era a fl uidez. A 
cidade não pode parar. E hoje, não é mais 
assim. A cultura da cidade mudou. E a CET 
está se apropriando desta nova cultura, 
que prioriza o ser humano. A vida. Além 
disso, a mobilidade tem incorporado novos 
conceitos. Antes, as pessoas andavam à pé, 
mais por necessidade. Hoje, nós vemos que 
as pessoas caminham efetivamente como 

meio de locomoção mesmo. A ponto de termos, 
por exemplo na Moóca, uma concentração 
tão grande de pedestres, por conta da grande 
quantidade de universidades que por ali 
existem, e de uma grande maioria de alunos que 
mora por perto de seus locais de estudo, que 
a subprefeitura teve que abrir novos projetos, 
não para ampliação de viário, mas de calçadas. 
Não somente ampliar, como refazer calçadas, 
em um dos bairros mais antigos da cidade. E 
esse é um exemplo. Esse fenômeno também 
está ocorrendo na periferia. E por motivos 
muito parecidos, esta gestão da prefeitura 
tem investido, não apenas em calçadas, como 
também nas “lombofaixas”, um projeto que está 
sob a CET, priorizando os pedestres. E sempre, 
sempre, sempre, com o foco na segurança, 
na vida, no ser humano. Estamos procurando 
cobrir, de A a Z tudo o que se move pela cidade, 
procurando dar o tratamento mais atualizado e 
pertinente possível. Outro fenômeno que tem 
contribuído muito para essas modifi cações, é 
o que chamamos de “distritalização”, com as 
pessoas buscando cada vez mais, residirem 
mais perto de onde estudam e trabalham. 
Paralelamente, a oferta descentralizada de 
serviços, e mesmo um maior alcance aos serviços, 
tem contribuído para que os deslocamentos 
tenham ficados mais curtos e por meios 
alternativos. E o poder público, na fi gura da 
Secretaria e da CET tem que estar atento a isso.

“Temos uma migração muito 
grande de pessoas do carro 
para a moto e outra igualmente 
ponderável que sai do ônibus para 
a bicicleta. Atentos a isso, dentro 
do nosso plano cicloviário, estamos 
preparando-nos para saltarmos 
dos atuais 100 para 2000 Km de 
ciclovias e ciclofaixas para atender 
essa demanda. Paralelamente, 
vamos colocar em prática também, 
as expansões da faixa azul.”

“Sim! E para desenvolver um 
trabalho capaz de nos situar 
dentro desse contexto que 
está em processo de evolução, 
com insights de pessoas de 
fora, que tenham condições 
de tecnicamente, nos fornecer 
embasamento para ver se 
estamos caminhando na direção 
certa enquanto instituição. A 
intenção com isso, é fortalecer 
os pontos onde estamos 
acertando, corrigir onde 
estamos pecando, e fazer as 
adequações necessárias.”

"Estamos procurando cobrir, de
A a Z tudo o que se move pela cidade, 

procurando dar o tratamento mais 
atualizado e pertinente possível. 

Outro fenômeno que tem contribuído 
muito para essas modifi cações, é o 
que chamamos de distritalização, 
com as pessoas buscando cada vez 

mais, residirem mais perto de onde 
estudam e trabalham. "

Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito 
Entrevista: Ricardo TeixeiraESPECIAL • SÃO PAULO
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SUCESSO DE 
PÚBLICO E 
CRÍTICA 

Iniciada como projeto piloto 
na Avenida 23 de Maio, ela 
agora avança com sucesso, 

apresentando números positivos no 
seu maior desafi o até o momento: a 
implantação e o corrente uso (intenso, 
claro) na Avenida dos Bandeirantes. 
Aprendizado e interlocução, não 
necessariamente na mesma ordem, 
mas obrigatoriamente juntos, mais do 
que instrumentos de entendimento, 
são componentes elementares de 
um estilo de gestão de trânsito, que 
caracteriza a atual administração 
pública do município de São Paulo. 

Figurando entre os maiores êxitos da Prefeitura Municipal de 
São Paulo na atual gestão, a aclamada iniciativa “Faixa Azul”, como 
intentava, por premissa seu idealizador, o diretor de Planejamento 
da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), engenheiro Luis 
Fernando Romano Devico, naturalmente avalizado para os primeiros 
testes, tanto pelo secretário de Mobilidade e Trânsito Ricardo 
Teixeira, quanto pelo prefeito Ricardo Nunes, ambos entusiastas de 
primeira hora do conceito, segue salvando vidas e garantido uma 
camada de segurança extra de fl uidez para os motociclistas. 

SEGURANÇA – CET Faixa Azul 
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“Estamos procurando observar, 
ouvir. Acima de tudo, atuar 
com inteligência, percebendo 
os movimentos que a própria 
população tem feito, como, por 
exemplo, o de buscar uma maior 
conciliação entre trabalho, 
moradia e lazer, em um raio de 
deslocamento mais curto entre 
todas essas atividades, 
a chamada distritalização.”
Ricardo Teixeira
Secretário de Mobilidade e Trânsito

“Uma determinação do prefeito 
Ricardo Nunes, que foi inclusive 

colocada como meta, a meta 
de número 39 de governo, que 

sabemos de cor, pois trabalhamos 
com ela todos os dias, que é a 

redução do número de acidentes 
na cidade de São Paulo, de 6,5 para 

cada 100 mil, para 4,5 a cada 100 
mil. Parece pouco, mas é muito 

próximo de índices verificados, por 
exemplo, no Japão.”

Luis Fernando Devico
Engenheiro e diretor de Planejamento da CET

Incorporando conceituações modernas, 
como “humanização” e estabelecendo 
muito firmemente a segurança como 
ferramenta capaz de atingir o objetivo 
de “preservação da vida”, no trânsito, 
a “Faixa Azul”, em que pese, seja uma 
iniciativa bem sucedida ao tratar de forma 
organizada um dos “elos” mais frágeis nas 
relações entre veículos no sempre pesado 
tráfego da capital é, de fato, mais uma 
dentre várias outras iniciativas que estão 
sendo promovidas pelo poder público 
municipal, com imenso potencial, não 
apenas sob o sério prisma da prevenção de 
acidentes, como também para incrementar 
a qualidade da experiência de viver 
na megalópole.  “Estamos procurando 
observar, ouvir. Acima de tudo, atuar com 
inteligência, percebendo os movimentos 
que a própria população tem feito, como, 

por exemplo, o de buscar uma maior 
conciliação entre trabalho, moradia e 
lazer, em um raio de deslocamento mais 
curto entre todas essas atividades, a 
chamada distritalização”, como apontou 
o secretário Municipal de Mobilidade e 
Trânsito, Ricardo Teixeira, que assinalou, 
neste sentido, a utilização de dispositivos 
como as “lombofaixas”, e um outro 
grande projeto piloto, a ser implantado 
no Parque São Rafael, em parceria com 
a Bloomberg, que irá sinalizar e oferecer 
uma nova forma de gerir o trânsito, 
dentro de um conceito de “microcidade”, 
criando condições mais favoráveis a uma 
circulação de pessoas à pé, respeitando, 
justamente essa percepção de menores 
distâncias de deslocamento, em áreas 
mais concentradas, em sua grande 
maioria sem uso de veículos. 

ITEM IMPORTANTE DE UM 
“ENVELOPE” DE SEGURANÇA

“O projeto começa com uma 
conversa minha com o então vereador 
Ricardo Teixeira, dois ‘veteranos’ de 
CET acerca de uma nova abordagem 
para aplacar os assustadores índices 
de mortes de motociclistas em nosso 
trânsito”, explicou para Rodovias&Vias 
o engenheiro e diretor de Planejamento 
da CET, Luis Fernando Devico. “Esta 
era uma questão de redução de 
acidentes com motociclistas, era tema 
recorrente em nossas conversas, e, 
quando ele assumiu a secretaria, fui 
chamado por ele para pôr em prática 
essa diretriz. Uma diretriz pautada, não 
apenas pelo nosso desejo, mas por 
uma determinação do prefeito Ricardo 
Nunes, que foi inclusive colocada 
como meta, a meta de número 39 de 
governo, que sabemos de cor, pois 
trabalhamos com ela todos os dias, que 
é a redução do número de acidentes na 
cidade de São Paulo, de 6,5 para cada 
100 mil, para 4,5 a cada 100 mil. Parece 
pouco, mas é muito próximo de índices 
verificados, por exemplo, no Japão”. 
Revelou o experiente engenheiro, que 
também possui ampla experiência em 
segurança e operações em rodovias, 
acrescentando ainda que, a “Faixa 

Azul”, consiste em mais um pioneirismo dentro 
de uma extensa lista de iniciativas da CET que, 
felizmente “pegaram” e se alastraram não 
apenas por São Paulo, mas pelo país, como 
ostensivas fiscalizações promovidas para 
o uso do cinto de segurança, a concepção 
e adoção de faixas exclusivas de ônibus, 
ciclovias e ciclofaixas, travessias de pedestres 
e mais recentemente, as já mencionadas 
“lombofaixas. “Olhando esse restrospecto, nós 
notamos que era necessário e urgente tratar 
adequadamente as motos, tendo em mente 
duas experiências anteriores que não surtiram 
os efeitos desejados: as motofaixas da Sumaré, 
da Vergueiro e mesmo na própria 23 de Maio, 
onde foi feito um teste com cones na faixa 1, 
o que gerou um certo receio de retomar este 
assunto”, recorda o diretor. 

SEGURANÇA – CET Faixa Azul 
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SOLUÇÃO A VÁRIAS MÃOS
“Como eu tinha estudado o assunto 

muito a fundo, comecei a trabalhar, 
internamente com o corpo técnico da 
CET, no sentido de construir uma solução. 
Algo consertado e de forma algum 
colocado como uma imposição. E a solução 
começou a efetivamente acontecer 
com a colaboração das pessoas. Toda a 
construção, na primeira fase, passou por 
esse desenvolvimento interno” explicou o 
diretor. “Já para a segunda fase de testes da 
Faixa Azul, nós achávamos imprescindível 
a participação de quem realmente usava 
motocicleta. E “heavy user” mesmo. Foi 
então que nós contatamos o sindicato 
(Sindicato dos Mensageiros Motociclistas, 
Ciclistas e Mototaxista Intermunicipal do 
Estado de São Paulo - SindimotoSP), a 
associação (Associação dos Motofretistas 
de Aplicativos e Autônomos – AMABR) e 
mesmo representantes de Moto Clubes, 
por que afinal, eram eles quem tinham que 

testar, nos fornecer subsídios para uma 
alternativa que fosse adequada para eles. 
A própria decisão de colocar a faixa para a 
esquerda, foi sugerida por eles”, detalhou 
o engenheiro. A partir daí, o grupo da CET 
passou a se debruçar sobre outra questão 
importante: onde implantar o projeto 
piloto. “Por eliminação, questões de custo, 
não empenhar uma grande quantidade 
de dinheiro em intervenções mais pesadas 
como cortes, acessos e coisas assim, nós 
optamos por filtrar vias onde houvesse 
uma grande quantidade de veículos, 
alto índice de acidentalidade e onde 
pudéssemos, a princípio, testar a ideia 
em sua forma mais simplificada, apenas 
com pintura. Assim, a Av. 23 de Maio se 
mostrou o local mais adequado dentro 
dos critérios”, contou. A partir de mais uma 
bateria de extensos testes no Centro de 
Treinamento da CET (com a participação 
inclusive do fabricante da tinta, que 

resultou em um azul mais luminoso 
contrastando com o branco inclusive à 
noite, diferente do já normatizado azul de 
sinalização para pessoas com necessidades 
especiais de mobilidade), tanto em 
pista seca quanto molhada (o pigmento 
desenvolvido possui altíssimo grau de 
aderência, SRT82), e inicialmente, sem 
tachas, que depois foram deslocadas para 
os bordos da Faixa Azul. Catadióptricos 
esses, que também acabaram por 
ser definidos na cor azul, para não se 
misturarem visualmente aos reflexivos 
brancos, já largamente utilizados. “Nestes 
testes, foram colocadas motos de todas as 
características, desde Scooters até grandes 
Tourings, Customs, Big Trails, praticamente 
todo o tipo de moto disponível. Uma vez 
que os usuários nos deram ‘sinal verde’, 
nós entramos em contato com o Conselho 
Nacional de Trânsito CONTRAN e a 
Secretaria Nacional de Trânsito SENATRAN, 
para solicitar, em caráter experimental, 

o uso desses elementos todos, alguns que 
fugiam do padrão, incluindo a utilização 
de tachas de led azul, que emitem luz e não 
apenas a refletem, para testar na vida real”, 
lembrou o diretor Luis Fernando. Outro 
detalhe interessante é ressaltado por ele, 
em relação a esta inovadora tacha luminosa: 
“Ela é iluminada dos 4 lados, o que acaba 
permitindo, não apenas ao motociclista, 
mas ao motorista, ambos sob quaisquer 
condições climáticas, de dia ou de noite, uma 
boa visualização do balizamento, tanto pelas 
janelas laterais, quanto pelos retrovisores, 
e que afinal, é a função principal da Faixa 
Azul”, revelou o diretor. Por sinal, quando em 
conversa com Rodovias&Vias, o secretário 
Ricardo Teixeira, inclusive, indicou a intenção 
de a SMT utilizar as tachas luminosas de 
led também nas ciclovias “em todos os 700 
Km existentes, e até o final dessa gestão em 
todos os 1 mil Km. A intenção é sinalizar para 
o motorista a existência da ciclofaixa, da 
ciclovia como balizamentos”, disse.

“Nestes testes, foram colocadas 
motos de todas as características, 
desde Scooters até grandes 
Tourings, Customs, Big Trails, 
praticamente todo o tipo de 
moto disponível. Uma vez que os 
usuários nos deram ‘sinal verde’, 
nós entramos em contato com 
o Conselho Nacional de Trânsito 
CONTRAN e a Secretaria Nacional 
de Trânsito SENATRAN, para 
solicitar, em caráter experimental, 
o uso desses elementos todos.”
Luis Fernando Devico
Engenheiro e diretor de Planejamento da CET

SEGURANÇA – CET Faixa Azul 
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SEGURANÇA – CET Faixa Azul 

BANDEIRANTES: SEGUNDA ETAPA,
EVOLUÇÃO DO CONCEITO

Compilados e devidamente publicizados, 
os resultados obtidos na primeira 
implantação da Faixa Azul, forneceram o 
embasamento necessário para que fosse 
dado o próximo passo, incluindo ainda mais 
elementos da mobilidade cotidiana das 
grandes cidades ao conceito: “O momento 
agora é de verifi car qual o comportamento 
do projeto com todas essas variáveis. 
Cruzamentos, presença de pedestres, 
semáforos, e, para isso, foram criadas outras 
sinalizações e incrementos. Por exemplo, 
as ‘caixas de espera’ para motociclistas, 
não existiam em todos os cruzamentos. 
Nós implementamos. Semáforos para os 
pedestres, também não estavam presentes, 
foram incluídas essas fases novas, bem como 
gradis, que antes eram inexistentes, para 
canalizar e ordenar o fl uxo desses pedestres 
e mesmo prevenir travessias aleatórias. 
Também foram instaladas sinalizações tanto 
para eles quanto para ciclistas, alertando para 

a existência da Faixa Azul, que próximo às 
aproximações do semáforo, passa a ser 
contínua, e não tracejada, algo também 
utilizado em duas curvas acentuadas 
presentes na Bandeirantes”, falou o diretor, 
que faz questão de frisar: “Estamos em 
um processo de evolução conceitual e 
melhoria contínua. É um projeto que 
nós estamos avançando, até por que 
temos o compromisso de, com base nos 
resultados aferidos, normatizá-lo de forma 
adequada, por que imaginamos que 
eventualmente outros municípios podem 
vir a utilizá-lo. Inclusive sob o ponto de 
vista do comportamento dos motoristas e 
motociclistas, nós estamos monitorando 
muito de perto, com relatórios periódicos. 
E estamos recomendando que se estude 
essa questão com muito cuidado, pois 
mesmo na mesma cidade, no nosso caso, 
São Paulo, verifi camos comportamentos 
diferentes na Bandeirantes e na 23 de 

“A Faixa Azul melhorou 
bastante as coisas para a gente. 

Dá mais segurança na rua. 
Quando o trânsito para, a gente 

não precisa fi car ‘cortando’ 
mais, então, fi cou muito mais 

seguro para andar. Eu acho que 
melhorou bastante.”

Raianderson Souza de Lima
Motoboy

mais, então, fi cou muito mais seguro para 
andar. Eu acho que melhorou bastante”, falou 
o profi ssional, que reconhece: “É uma profi ssão 
bem arriscada. Mas essas Faixas vieram pra 
ajudar”, frisou ele, que ainda fez questão de 
deixar uma sugestão: “Era uma boa ter essas 
Faixas (Faixa Azul) em outras vias, como a Carlos 
Caldeira, e na estrada do M’Boi Mirim. Tem 
muito acidente com motoboy lá. Acho que ia 
ajudar bastante”, fi nalizou, acelerando para mais 
uma entrega.

Maio”, alertou o diretor, deixando muito 
clara a complexidade de um projeto que 
se quer completo, ainda que parta de 
premissas essencialmente simples. Mas, 
e quanto à opinião dos usuários? Claro, 
além das extensas entrevistas disponíveis 
tanto online quanto por redes sociais 
como whatsapp, Rodovias&Vias não 
poderia deixar de ir à campo e colher, 
no calor do momento, a percepção sem 
fi ltros que só a vida real, no trecho, pode 
oferecer. Em uma dessas conversas 
informais, o Motoboy Raianderson Souza 
de Lima, no “guidon” há mais de 7 anos na 
cidade, afi rmou: “A Faixa Azul melhorou 
bastante as coisas para a gente. Dá mais 
segurança na rua. Quando o trânsito 
para, a gente não precisa fi car ‘cortando’ 
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Nos bast idores  do 
desenvolv imento,  um 
verdadeiro exército de técnicos, 

profi ssionais e especialistas da iniciativa 
privada, foi corresponsável pelo êxito que 
vem sendo verifi cado, inicialmente na 
primeira implantação na Avenida 23 de 
Maio e subsequentemente, no sucesso 
que vem sendo acompanhado, com mais 
desafi os incorporados, na Avenida dos 
Bandeirantes, ao somar a força de suas 
habilidades à credibilidade das marcas 
que representam, em uma história que 
Rodovias&Vias revela em primeira mão, a 
partir de agora.

Existe a máxima de que a história e os 
fatos que a compõem, possuem diversos 
prismas sob os quais se pode interpretá-
los. Também, existe entre os historiadores, 
esses investigadores do tempo, o 
que se chama de “fontes primárias”, 
isto é, aquelas que efetivamente são 
contemporâneas e presenciaram o objeto 
do estudo em questão, normalmente, 
comprovadas desta maneira, por meio 
de registros diversos, desde textos, até 
ilustrações. Entre este rol preciosamente 
específico de fontes primárias, são 
consideradas extremamente válidas 
também, citações e relatos de agentes 
que tomaram parte direta no acontecido. 
Desta forma, a mais impactante inovação 
em termos de sinalização viária e 
segurança de tráfego, a Faixa Azul, 
desenvolvida para motociclistas, além dos 
seus já amplamente divulgados artífi ces 

COM TODAS
AS TINTAS

SEGURANÇA VIÁRIA – Tecnologia

Maior inovação dos últimos anos quanto à mobilidade urbana em 
termos nacionais (alguns apontam mesmo em nível global), a pioneira 
proposta da “faixa azul”, exclusiva para motos, gestada e concebida nas 
entranhas da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, é um destes 
trabalhos de imenso potencial e resultados que afi nal é entregue por 
um conjunto de mãos dedicadas a alcançar um objetivo.
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Alberto Gadioli, diretor Geral da Indutil Hélio Moreira,
diretor Institucional da Indutil 

“Materiais de alta performance, 
que proporcionam aos 
motoristas uma direção segura,  
produtos de alta qualidade, 
para soluções especifi cas 
para melhorar a segurança 
e o conforto dos usuários de 
rodovias, cidades, ciclovias
e nos aeroportos.” 

“A visibilidade diurna da 
sinalização depende em grande 

parte do adequado contraste 
com o pavimento e, por isso, 

é importante especifi car 
adequadamente as coordenadas 
de cromaticidade e a luminância. 

A tonalidade foi desenvolvida para 
dar contraste e ter uma excelente 

visibilidade, mas também para 
se diferenciar das tonalidades 

utilizadas na demarcação de 
defi cientes e idosos.” 

SEGURANÇA VIÁRIA – Tecnologia

da esfera do poder público, contou com a 
importantíssima participação de integrantes 
que fi guram na primeira linha da indústria 
do segmento de insumos e equipamentos 
de segurança viária e com os quais tivemos a 
oportunidade de conversar. Empresas como a 
INDUTIL, liderança incontestável no segmento 
de materiais para demarcação viária, e que 
“contribui para a mitigação dos sinistros de 
trânsito”, ao fornecer, como disse Alberto 
Gadioli, diretor Geral da Indutil “materiais de 
alta performance, que proporcionam aos 
motoristas uma direção segura”, e em cujo 
portfolio, podemos encontrar  “produtos 
de alta qualidade, para soluções especifi cas 
para melhorar a segurança e o conforto 
dos usuários de rodovias, cidades, ciclovias 
e nos aeroportos”. Foi ele, inclusive, quem 
explicou para Rodovias&Vias de que 
forma se deu o start da participação, não 
apenas da INDUTIL, como veremos, mas de 
outras empresas do grupo neste processo. 
Perguntado sobre a formação de uma equipe 
específi ca, ele afi rmou: “A INDUTIL possui 

no seu parque industrial laboratórios 
equipados com instrumentos de última 
geração, para medições e formulações 
específicas, além de possuir no seu 
quadro de colaboradores especialistas 
no desenvolvimento de soluções 
integradas e personalizadas. Podemos 
citar como exemplo no projeto-piloto 
“Faixa Azul”, que foi desenvolvido em 
parceria com a Secretaria de Mobilidade 
e Trânsito/Companhia de Engenharia 
de Tráfego-CET, além de profissionais 
da INDUTIL, times das empresas Sinalisa 
Segurança Viária Ltda e Bandeirantes 
Sinais Viários Ltda”, resumiu. De acordo 
com Hélio Moreira, diretor Institucional 
da Indutil “A CET elaborou, através de 
uma feliz oportunidade e ideia, o projeto 
denominado ‘Faixa Azul’, com o proposito 
que os motociclistas pudessem usar a 
faixa com a segurança necessária. Para 
tanto teria que ter uma boa visibilidade, 
atrair atenção do motorista e transmitir 
uma mensagem simples e inequívoca. 
A cor azul foi escolhida pela CET para 
proporcionar o contraste necessário, mas 
o material teria que ter ótima durabilidade 
e estabilidade da cor e ser antiderrapante, 
tudo para termos um corredor exclusivo 
seguro para motos”.

O TOM DE AZUL
Especialmente desenvolvida pela INDUTIL, a tonalidade única 

de azul utilizada na Faixa, que proporciona alto contraste em todas 
as situações, em si só representa um avanço importante, como 
detalha o experiente executivo: “Essas especifi cações técnicas 
são fruto de um intenso trabalho de campo que, acima de tudo, 
visa aumentar a visibilidade da sinalização e, consequentemente, 
a segurança viária. A visibilidade diurna da sinalização depende 
em grande parte do adequado contraste com o pavimento e, por 
isso, é importante especifi car adequadamente as coordenadas de 
cromaticidade e a luminância. A tonalidade foi desenvolvida para 
dar contraste e ter uma excelente visibilidade, mas também para se 
diferenciar das tonalidades utilizadas na demarcação de defi cientes 
e idosos”, declarou, acrescentando ainda: “Devemos lembrar que 
conseguimos visualizar os objetos porque estes refl etem parte 
luz incidente e que a cor percebida depende da fração da luz 
que é refl etida. Como exemplo, sabe-se que a cor branca refl ete 
aproximadamente 85% da luz incidente, já a cor preta refl ete 
menos do que 1% da luz incidente (HOPKINSONS-1975). Estes 
valores podem variar bastante dependendo do tipo da superfície 
analisada e, no caso da sinalização horizontal, precisamos também 
assegurar que o contraste entre o pavimento e a demarcação seja 
sufi ciente para assegurar a adequada visualização e interpretação”. 
De nome comercial INDUCOLD, O produto proporciona além da 
visibilidade superior, mais segurança aos motociclistas, devido a sua 
característica antiderrapantes, que se dá aos agregados minerais 
presentes na tinta. Ainda segundo ele “Vamos incentivar o uso em 
mais projetos com o mesmo conceito. Queremos reduzir cada vez 
mais os sinistros de trânsitos com metas, e expandir o corredor para 
além da cidade de São Paulo”, disse. 
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Rodrigo Martire, diretor da Sinalisa

“A Sinalisa está a todo momento 
buscando novas tecnologias 

para sinalização viária. Tais 
como termoplásticos com 

efeito sonorizador, materiais 
de sinalização antiderrapantes, 

metilmetacrilato, termoplásticos 
de alta performance, entre outros. 

Para essas aplicações específi cas, 
a Sinalisa possui maquinários 

modernos e equipe técnica que 
conhece os conceitos e projeta uma 

sinalização excepcional e segura.” 

SEGURANÇA VIÁRIA – Tecnologia

PRONTOS PARA A INOVAÇÃO
termoplásticos com efeito sonorizador, materiais 
de sinalização antiderrapantes, metilmetacrilato, 
termoplásticos de alta performance, entre outros. 
Para essas aplicações específi cas, a Sinalisa possui 
maquinários modernos e equipe técnica que 
conhece os conceitos e projeta uma sinalização 
excepcional e segura”, garantiu o diretor, que ainda 
opinou: “Um projeto dessa magnitude, impacta 
não apenas o ramo de Sinalização e Segurança 
viária, mas também tem refl exos positivos na 
sociedade. Diminuir o número de mortes no trânsito 
e a segurança do usuário é a nossa principal e maior 
missão. A criação de um projeto que serve tão bem 
a este propósito pode ser considerado um marco, 
um enorme passo para um trânsito mais seguro. 
Cria-se um enorme legado após a participação em 
algo tão importante, que visa a segurança daqueles 
que precisam se locomover através de motos, com 
investimento em novas tecnologias e inovação, 
estar sempre atento às necessidades e demandas 
de nossos clientes, sempre, signifi ca ir atrás de 
conhecimento e ser assertivo no emprego de 
nossas técnicas, dentre outras coisas que levaremos 
para sempre em nossa bagagem”, disse. 

AGENTES DE UMA
INFLEXÃO

Com mais de 50 anos de experiência 
de atuação em obras de Segurança 
Viária, a Sinalisa convive diariamente 
com os mais complexos desafios 
propiciados pelo variado portfólio 
de atuação. De acordo com Rodrigo 
Martire, diretor da Sinalisa, a companhia 
tem um amplo histórico de serviços, 
que a credenciou de forma bastante 
confortável para participar no projeto 
Faixa Azul: “Concessionárias de rodovias, 
estradas de grande porte estaduais, 
obras portuárias e grandes cidades, 
como é o caso de São Paulo, fazem 
parte do cotidiano. Tal gabarito técnico, 
adquirido ao longo dos anos, permite 
traçar a estratégia de atuação da forma 
mais assertiva possível, de acordo 
com o objetivo do projeto”, registrou 
o executivo, que adicionou: “Nossa 
engenharia e equipe técnica, compostas 
em sua maioria por colaboradores 
com mais de 30 anos de casa, possuem 
completo entendimento da filosofia 
de trabalho. Todo projeto, após ter sua 
estratégia definida, requer atenção 
especial de nossa empresa. Além dos 
treinamentos técnicos e de capacitação, 
realizados frequentemente, existe um 
cuidado e preparação específi ca para 
toda equipe antes do início de cada 
obra”, avaliou o diretor Martire, que 
revelou uma vocação importante da 
empresa, bastante familiarizada com 
projetos especiais: “Com tanto tempo de 
experiência no mercado de Segurança 
Viária, a Sinalisa já atendeu diversos 
tipos de clientes e escopos de serviço. 
Em destaque temos Concessionárias 
de Rodovias, órgãos públicos, tendo 
sido o BR-LEGAL um marco histórico 
para nossa empresa pois elaboramos o 
projeto básico e executivo das rodovias 
que prestamos serviços, visualizando 
a diversidade de situações que os 
pavimentos apresentam”. 

SÍMBOLO DE UM NOVO 
CONCEITO

Marco histórico para a trafegabilidade e a 
segurança na maior cidade do país, o diretor 
Hélio Moreira, sintetiza o signifi cado que a 
participação na “Faixa Azul” representa para 
a empresa: “Um projeto desse tamanho, com 
essa importância, se encaixa perfeitamente 
no nosso proposito que é salvar vidas. Para 
nós da Indutil é um grande passo para um 
trânsito mais seguro e acolhedor, sendo para 
nós símbolo que demonstra a importância de 
continuarmos investindo em tecnologia, que, 
aos poucos, estamos reduzindo cada vez mais 
a mortalidade nas rodovias e vias, fazendo 
com que nosso trabalho seja reconhecido e de 
grande importância para o Brasil e a sociedade. 
Não é à toa que somos responsáveis pelas 
tecnologias – com serviços em resinas – 
acrílicas e de materiais termoplásticos que 
foram, por nós, introduzidos no país”, fi nalizou 
o diretor Hélio.

Com tantos elementos novos, e 
mesmo a novidade da concepção em si, 
a companhia não passou por surpresas 
quanto à participação no projeto, algo 
creditado tanto ao critério na preparação 
quanto ao expertise adquirido: “A Sinalisa 
já trabalha com as tachas metálicas e a 
pintura em metilmetacrilato há mais de 
15 anos, sempre visando a aquisição de 
material com fornecedores que prezem 
pela qualidade e que tenha a mesma 
fi losofi a da nossa empresa. Como se trata 
de um projeto especial, que ressalta a 
segurança do motociclista através da 
utilização da Faixa Azul exclusiva, a cor 
azul precisa ser destacada. Desta forma, 
criamos a pintura em metilmetacrilato 
com a cor azul, bem como a tacha metálica 
com lente refl etiva também de cor azul. 
Esta solução nos possibilitou atender 
a demanda da forma mais assertiva 
possível, cumprindo com os propósitos 
deste projeto. A Sinalisa está a todo 
momento buscando novas tecnologias 
para sinalização viária. Tais como 
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PIONEIRISMO ATÉ NO NOME
Reconhecida como uma empresa 

tecnologicamente alinhada e vanguardista, 
o projeto “Faixa Azul” teve uma recepção 
excelente por parte da Bandeirantes, 
também um ator importante dentro 
do processo que assegurou – e vem 
assegurando – o sucesso nas implantações 
até o momento. Segundo José Prozzi, 
gestor da Bandeirantes, o projeto foi visto 
como uma excelente oportunidade de 
oferecermos ao nosso cliente uma solução 
completa em termos de segurança viária 
e apelo tecnológico. A tacha metálica, já 
consagrada no mercado como um produto 
sustentável e de alta tecnologia, desta vez, 
sendo confeccionada com a lente azul, 

criando um destaque ainda maior para a 
faixa”. Especifi camente falando do mais 
novo destaque no “universo” da Faixa 
Azul, as tachas metálicas, ele detalha: “A 
Bandeirantes já tem grande potencial de 
investimento em tecnologia e inovação 
para suprir as mais diversas demandas de 
nossos clientes. Fizemos apenas algumas 
adaptações e melhorias em nossa linha de 
produtos para que pudéssemos atender 
da melhor forma possível um projeto desta 
importância”. Ainda, de acordo com ele “A 
introdução da tacha metálica e alumínio 
reúne inúmeras vantagens, como exemplo 
a garantia do corpo por 5 anos sem precisar 
remove-lo, tendo como atenuante do 
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preço a possibilidade de apenas trocar 
a lente refl etiva quando essa perder seu 
efeito de visibilidade. A Bandeirantes 
adquiriu e tem longa experiência na 
produção de tachas metálicas. O produto 
está há mais de 13 anos em sua linha de 
produção e antes de seu lançamento foram 
quase 10 anos de pesquisas e investimentos 
para que pudéssemos lançar o melhor 
produto possível. Em seu projeto foram 
pensados detalhes como a posição da lente 
refl etiva, para que a luz seja retrorrefl etiva 
em um ângulo otimizado e a altura da parte 
exposta do corpo da tacha, que também 
foi pensada, além de um pino de fi xação 
adequado para seu desempenho para que 

não comprometa a segurança do usuário, 
principalmente dos motociclistas.”. Afi rmou 
gestor. Para Pozzi, ainda, “Como uma empresa 
do Grupo Eritram, a Bandeirantes visa sempre 
a participação em projetos onde a Segurança 
Viária. Esta é a fi losofi a do grupo como um 
todo e não foi diferente neste momento. A 
Faixa Azul foi estudada e projetada pela CET, 
Companhia de Engenharia de Trafego por 
pelos gestores capacitados, seu sucesso e 
efetividade são fruto de um incrível trabalho. 
Fazer parte de tudo isso, com certeza é 
motivo de muito orgulho”. A faixa na cor 
azul foi criada em um corredor que já está 
hoje identifi cado pelo trânsito de São Paulo, 
fi nalizou o gestor.

RODOVIAS&VIAS 89
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Nos últimos doze meses, índice acumula avanço de 6,8%.

O índice ABCR referente a 
outubro de 2022 apresentou 
crescimento de 0,4% 

no comparativo com setembro, 
considerando os dados dessazonalizados. 
O índice que mede o fluxo pedagiado de 
veículos nas estradas é construído pela 
Associação Brasileira de Concessionárias 
de Rodovias juntamente com a 
Tendências Consultoria Integrada.

Mantida a comparação mensal 
dessazonalizada, o índice de fluxo 
pedagiado de veículos leves apresentou 
avanço de 1,0%, enquanto veículos 
pesados caiu 1,3%.

Nos últimos doze meses, o índice 
total acumula avanço de 6,8%, fruto do 
aumento de 8,4% de veículos leves e 
2,1% de pesados.

ÍNDICE ABCR 
SOBE 0,4% EM 
OUTUBRO

Segundo os analistas da Tendências 
Consultoria, Thiago Xavier e Davi 
Cardoso, o resultado foi determinado 
pelos veículos leves, mais do que 
compensando a queda de pesados.  

“O fluxo de leves tem se beneficiado 
das condições aquecidas do mercado 
de trabalho, levando em consideração a 
combinação da geração de vagas e, mais 
recentemente, de aumento dos salários 
reais, além da redução das pressões 
inflacionárias, incluindo o patamar dos 
preços dos combustíveis, informam.

“Já o fluxo de pesados apresenta uma tendência 
negativa, registrando a terceira queda mensal 
consecutiva. Do ponto de vista econômico, o 
baixo dinamismo da produção industrial é um dos 
principais entraves aos pesados, considerando 
a conjuntura marcada pelo elevado custo de 
importantes insumos da cadeia do setor, além 
do ambiente de redução da demanda interna 
por bens de consumo industriais, intensificado 
pelo encarecimento das condições de crédito. 
Adicionalmente, a menor demanda por fretes 
ligada à produção agropecuária também atua como 
limitador”, concluem os analistas da Tendências. 
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NO RIO DE JANEIRO, ÍNDICE ABCR REGISTRA
RELATIVA ESTABILIDADE 

EM SÃO PAULO,
ÍNDICE ABCR CRESCE 0,7% 

No Rio de Janeiro, o fluxo total 
apresentou ligeira alta de 0,1% 
comparado a setembro, em termos 
dessazonalizados. O resultado decorreu 
do crescimento de 0,3% de veículos 
leves e da queda de 1,3% de pesados.

 Na comparação com outubro de 
2021, o índice total registrou crescimento 
de 1,4%. O fluxo de leves subiu 1,8% 
e o fluxo de pesados caiu 0,8%, 

mantida a métrica de comparação 
interanual. 

Nos últimos doze meses, o índice total 
acumula crescimento de 4,7%, fruto da 
alta de 4,7% dos veículos leves e de 4,5% 
dos veículos pesados

No acumulado do ano, o índice total 
apresenta variação de 4,7%. O fluxo 
pedagiado de veículos leves acumula de 
alta de 4,7% e o fluxo de pesados de 4,8%.

Em São Paulo, o fluxo pedagiado 
total de veículos cresceu 0,7% frente a 
setembro, em termos dessazonalizados. 
O segmento de leves apresentou alta de 
1,2%, enquanto pesados demonstrou 
recuo de 1,2%.

 Em relação ao mesmo período de 
2021, o índice total aumentou 5,1%. O 
fluxo pedagiado de veículos leves cresceu 
5,9%, enquanto o fluxo de pesados, 2,7%.

Nos últimos doze meses, 
o índice total acumula alta de 
8,0%, fruto do aumento de 9,8% 
de leves e 2,5% de pesados.

No acumulado do ano, 
o índice total apresenta alta 
de 9,0%. O fluxo pedagiado 
de veículos leves acumula 
expansão de 11,0% e o fluxo de 
pesados alta de 3,0%.
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CNT - Confederação Nacional do TransportePESQUISA 2022

RODOVIAS BRASILEIRAS 
APRESENTAM PIORA 

DE QUALIDADE

Nova Pesquisa CNT de Rodovias avalia 110.333 km e revela problemas em mais 
da metade dessa extensão.

Nesta quarta-feira (9), a 
Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) e o SEST 

SENAT divulgaram os resultados da 25ª 
edição da Pesquisa CNT de Rodovias. Os 
dados apontam que o Estado Geral da 
malha rodoviária brasileira piorou em 
2022. Dos 110.333 quilômetros avaliados, 
66,0% foram classificados como Regular, 
Ruim ou Péssimo. Em 2021, esse 
percentual era de 61,8%.

Com o objetivo de colaborar para 
o desenvolvimento do transporte 
rodoviário de cargas e de passageiros, 
a Confederação avalia 100% da malha 
rodoviária pavimentada federal e as 
principais rodovias estaduais. Durante 30 
dias, 22 equipes percorreram as 5 regiões 
do Brasil de forma a compor os resultados 
da Pesquisa de 2022, que passa a integrar 
a maior série histórica de informações 
rodoviárias do país, realizada pela CNT 
desde 1995.

RODOVIAS SOB GESTÃO PÚBLICA: Na 
comparação com o ano passado, a piora dos 
trechos federais e estaduais sob gestão pública 
chama a atenção. O Estado Geral na classificação 
Ótimo e Bom caiu de 28,2% para 24,7%, em 
2022 — sua segunda queda consecutiva. Em 
2019, o percentual era de 32,5%. Em 2020, 
o levantamento não foi realizado devido à 
pandemia de covid-19. Portanto, 75,3% (65.566 
quilômetros) da malha rodoviária sob gestão 
pública apresentam algum tipo de problema, 
sendo classificados como Regular, Ruim ou 
Péssimo. Já entre as características analisadas, o 
Pavimento destas rodovias apresentou a maior 
queda de qualidade: o percentual da classificação 
Regular, Ruim e Péssimo aumentou de 59,4%, no 
ano passado, para 62,7%, este ano.

RODOVIAS SOB GESTÃO CONCEDIDA: Em 
contrapartida, os resultados da avaliação do 
Estado Geral das rodovias concedidas apontam 
que 69,0% dos 23.238 quilômetros pesquisados 
são classificados como Ótimo ou Bom; 25,8% 
(5.988 quilômetros), Regular; e apenas 5,2% 
(1.209 quilômetros), Ruim ou Péssimo. O cenário é 
diferente porque, tradicionalmente, há um maior 
investimento feito pelas concessionárias em 
relação às aplicações realizadas pelo setor público. 
Porém, assim como os trechos sob gestão pública, 
em 2022, as rodovias sob responsabilidade da 
iniciativa privada também não escaparam da 
piora. Em 2021, o Estado Geral Ótimo ou Bom 
destas rodovias era de 74,2% — ou seja, o índice 
apresentou queda de 5,2 p.p.Trata-se do maior e mais completo 

acompanhamento sobre o estado geral das 
rodovias brasileiras. Neste levantamento, são 
analisados Pavimento, Sinalização e Geometria 
da Via, como também a existência de pontos 
críticos. Tais características levam em conta, 
respectivamente, variáveis como condições 
da superfície; placas e faixas de sinalização e 
defensas; além de elementos da via, como 
curvas, acostamentos, pontes e viadutos. Esses 
aspectos recebem classificações que vão desde 
Ótimo e Bom a Regular, Ruim e Péssimo.

Em toda a malha pesquisada, foi observada 
uma piora significativa na característica 
Pavimento em relação ao resultado de 2021. A 
CNT identificou que 55,5% (61.311 quilômetros) 
da extensão encontram-se em estado Regular, 
Ruim ou Péssimo, um acréscimo de 3,3 p.p. 
em relação ao ano anterior. Para a Sinalização, 
60,7% (66.985 quilômetros) foram considerados 
deficientes (Regular, Ruim ou Péssimo), 
enquanto para Geometria da Via, este valor 
corresponde a 63,9% (70.445 quilômetros).

Estes resultados são desfavoráveis aos 
transportadores e aos demais usuários, visto que 
circular em rodovias em condições inadequadas 
pode trazer graves riscos à segurança, além 
de custos adicionais de operação, como 
manutenção frequente do veículo e aumento do 
tempo de viagem e do consumo de combustível. 
Empresas do transporte rodoviário de cargas 
podem ter um acréscimo de, em média, 33,1% 
no custo operacional que teriam caso as rodovias 
estivessem em estado Ótimo.

Essas condições inadequadas ocasionam, 
ainda, danos ambientais e à saúde, pois 
propiciam o aumento de emissões de gases de 
efeito estufa. Além disso, representam um custo 
de, aproximadamente, R$ 4,89 bilhões para 
os transportadores de cargas e de passageiros 
no Brasil, uma vez que se estima um consumo 
adicional e desnecessário de 1,072 bilhão de litros 
de diesel. Assim, os resultados da Pesquisa CNT 
de Rodovias 2022 demonstram a urgência de 
estruturação de ações voltadas à melhoria das 
rodovias brasileiras.

BR-060 Abadia De Goiás/GO

BR-294 Adamantina/SP

BR-352 Abadia Dos Dourados/MG

BR-287 Unistalda/RS
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MEGA OBRA

Moderna, esteticamente 
agradável aos olhos e 
considerada de forma 

bastante justa, uma proeza da 
engenharia nacional, a Obra de Arte, em 
breve, será mais um dos “cartões Postais” 
da turística Foz do Iguaçu, que passará a 
contar com um reforço consistente tanto 
para o setor produtivo, quanto para o 
segmento de seu comércio regional. 

Maior empreendimento atualmente 
em curso pelo DER-PR, a segunda 
ponte que conecta o Brasil ao Paraguai, 
era uma antiga reivindicação do 
setor produtivo do Paraná. De acordo 
com Thiago Henrik Paulino Silva e 
Moreira, fiscal da Obra pelo DER-
PR “A obra foi concebida como um 
convênio entre três entidades, Itaipu 
(Binacional), Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 

Segunda ponte entre Brasil e Paraguai, conhecida como “Ponte da 
Integração”, está quase pronta e representa uma entrega – por que 
não uma conquista – emblemática da gestão do governador Ratinho 
Junior e um destaque de enorme monta para o portfolio histórico 
de empreendimentos do Departamento de Estradas de Rodagem do 
Paraná, seu braço executivo. 

DER/PR Segunda Ponte de Foz
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“Importante ressaltar, neste 
contexto, que o trabalho 

também contempla 
além da Ponte em si, a 

chamada perimetral, que 
irá ligar as BR’s 277, 469 e 

contiguamente, da 469, 
finalmente à ponte, incluindo 

3 Obras de Arte Especiais.”
Thiago Henrik Paulino Silva e Moreira

Fiscal da Obra pelo DER-PR

(DNIT) e DER-PR, sendo que Itaipu é o órgão 
financiador, o DNIT entrou como executor do 
projeto e a concepção, restando ao DER-PR 
o papel de fiscalização, execução, qualidade 
e o controle de terceirizados e executores. 
Importante ressaltar, neste contexto, que o 
trabalho também contempla além da Ponte em 
si, a chamada perimetral, que irá ligar as BR’s 
277, 469 e contiguamente, da 469, finalmente 
à ponte, incluindo 3 Obras de Arte Especiais 
nesta última ligação, consistindo do Viaduto 
da Avenida Tancredo Neves, que faz a ligação 
com a Argentina, uma trincheira, e o Viaduto 
da BR-469, além de duas aduanas, uma do lado 
argentino e uma do lado paraguaio”, detalhou o 
engenheiro. Segundo informações do DER-PR, 
devido à questões relativas à desapropriações, 
houve uma pequena defasagem no andamento 
entre estes itens, o que levará o Departamento 
a estabelecer por um período curto, um acesso 
alternativo. 

RODOVIAS&VIAS96
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“Está previsto para julho de 2023 
o início das obras da ponte de 
Guaratuba, que irá superar as 

dimensões da ponte de Foz, com 
1.244 metros de extensão, um 

projeto de R$386 milhões, feito 
totalmente com recursos do 

Estado. Será certamente outro 
grande orgulho do DER/PR.”

Janice Kazmierczak Soares
Diretora Técnica do DER-PR

A MAIOR... ATÉ AGORA
Segundo Janice Kazmierczak 

Soares, Diretora Técnica do DER/PR, “A 
gestão do contrato foi repassada do 
DNIT ao DER/PR. Atualmente a obra da 
ponte está 99% executada, sendo que 
o acesso pelo lado paraguaio também 
tem avançado a contento, chegando 
próximo à cabeceira da ponte. A ponte 
terá 760 metros de comprimento e 
um vão-livre estaiado de 470 metros, 
sendo o maior da América Latina. Por 
enquanto é o maior empreendimento 
do DER/PR, uma vez que está previsto 
para julho de 2023 o início das obras 
da ponte de Guaratuba, que irá superar 

as dimensões da ponte de Foz, com 
1.244 metros de extensão, um projeto 
de R$386 milhões, feito totalmente com 
recursos do Estado. Será certamente 
outro grande orgulho do DER/PR” 
fi nalizou a engenheira. Naturalmente, 
este segundo empreendimento terá 
seus desdobramentos, evolução 
e acompanhamento, feito por 
Rodovias&Vias em suas edições 
subsequentes, uma vez que também ela 
representará um marco histórico para o 
estado, com potencial para incrementar 
ainda mais a movimentada indústria de 
turismo no litoral paranaense.

DER/PR Segunda Ponte de Foz

PONTE
A Ponte Binacional terá estrutura estaiada, tipo de ponte 

suspensa por cabos, constituída de dois mastros, de onde 
partem cabos de sustentação para os tabuleiros da ponte. 
A Ponte estaiada Brasil-Paraguai terá 760m de comprimento, 
composta por nove vãos, sendo que os vãos 1, 2, 3 e 4 
possuem 25,00 metros cada, localizados na Margem 
Direita – Paraguai, e os vãos 6, 7, 8 e 9 possuem 30,00 
metros cada, localizados na Margem Esquerda – Brasil. O 
vão central é estaiado e possui 470,00 metros de extensão.
Nas duas extremidades, ou seja, apoios 1 e 10, estão as 
caixas de equilíbrios com comprimento de 25,00 metros. 
Complementando a ponte, encontros de 10,00 metros 
cada estão projetados nas cabeceiras. O sistema de 
estais proposto para a ponte é de geometria assimétrica.  
A largura total do estrado é de 19,80 metros distribuídos em 
duas pistas de rolamento de 3,60 metros, dois acostamentos 
de 3 metros, barreiras New Jersey de 0,40 metros dos dois 
lados e dois passeios laterais de 1,70 metros, com guarda-
corpos de 0,20 metros de largura e 1,05 metros de altura.

ANDAMENTO
A obra da Ponte Internacional da Integração já está com a 

sua infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura concluídas. 
Ainda no mês de novembro de 2022, foram iniciadas e 
finalizadas a pavimentação e a instalação dos postes de 
Iluminação Viária sobre a Obra de Arte de Obra Especial. 
Atualmente as atividades concentram-se nos acabamentos, 
sistema de drenagem da Ponte, instalação dos guarda-corpos 
- internos e externos, também, no retencionamento dos 
estais e na instalação das plataformas metálicas de inspeção e 
manutenção. Para a conclusão da obra, restam iniciar a execução 
da sinalização náutica e a sinalização vertical e horizontal.
Até o momento 99% da obra foi executada, com investimento de 
aprox. 228 milhões de reais.

Da esquerda para direita, Dep. Sandro Alex, Fiscal Thiago , Ministro Tarcísio  e Fiscal Marcus Arantes

RODOVIAS&VIAS98
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ONDE EXISTE UMA 
VONTADE, EXISTE 
UM CAMINHO

Unindo Transportes, Infraestrutura 
e Meio Ambiente, a nova 
pasta tem diante de si uma 

missão importante dentro de desafi os 
recorrentes em toda administração pública, 
independente da natureza de esfera de 
poder em que se encontram: harmonizar, 
com efi ciência e celeridade a necessidade 
de viabilizar grandes empreendimentos, 
de forma ambientalmente responsável, 
mitigando e ressarcindo adequadamente 
os impactos socioambientais.

O anúncio, feito pelo próprio 
governador Tarcísio, ao lado de Arthur Luis 
Pinho de Lima (ex-presidente da Empresa 
de Planejamento e Logística – EPL, do 
governo Federal, com passagem pelo 
Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes – DNIT), que assume 
como secretário-chefe da Casa Civil, 
apontou Natalia Resende Andrade Ávila, 

Homem que concilia diversos predicados – boa parte deles dedicados à 
vida pública – o atual governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de 
Freitas, cujo perfi l técnico e realizador precedem e dispensam apresentações, 
anuncia a criação de uma inédita “Super Secretaria” para a nova estrutura de 
sua gestão à frente do palácio dos Bandeirantes. 

SUPER PASTA Estado de São Paulo

como a escolhida para encarar esse desafi o 
sem precedentes. “É a primeira mulher a 
ser anunciada como secretária, e logo, uma 
‘supersecretária’. Ela é procuradora Federal, da 
AGU (Advocacia Geral da União), foi consultora 
Jurídica no Ministério da Infraestrutura 
(MInfra), é graduada em Direito, é graduada em 
Engenharia Civil, Ciências Contábeis, mestre 
e doutoranda em Tecnologia Ambiental 
e Recursos Hídricos pela Universidade de 
Brasília (PTARH/UnB), com foco em Regulação 
de Infraestrutura de Rede, colaboradora da 
Escola Nacional de Administração Pública, 
professora em Parcerias Público Privadas pela 
Fundação de Escola de Sociologia Política de 
São Paulo, na Mackenzie, na PUC de Minas 
Gerais, é membro Titular do Comitê de 
Regulação de Infraestrutura Aeroportuária 
da FGV Direito Rio, coordenadora da Câmara 
Nacional de Infraestrutura e Regulação, CNI-
CGU, pós graduada em Direito Constitucional 

QUEM É TARCÍSIO
GOMES DE FREITAS

Servidor público de carreira vinculado 
à consultoria legislativa da Câmara dos 
Deputados, é formado pela Academia Militar 
das Agulhas Negras (AMAN) e graduado em 
engenharia - fortifi cação e construção pelo 
Instituto Militar de Engenharia (IME), onde 
obteve a maior média histórica do curso na 
instituição.

Foi engenheiro do Exército Brasileiro, chefe 
da seção técnica da Companhia de Engenharia 
do Brasil na Missão das Nações Unidas para a 
Estabilização do Haiti e coordenador-geral 
de Auditoria da Área de Transportes da 
Controladoria Geral da União (CGU).

Em 2011, foi indicado para ser diretor 
executivo do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), pelo 
General Jorge Fraxe, que assumiu o órgão 
em meio à "faxina ética" determinada pela 
então presidente Dilma Rousseff , após uma 
crise provocada por denúncias de corrupção. 
Ascendeu à Diretoria-Geral em 2014, tendo 
exercido o cargo entre 22 de setembro de 2014 
a 16 de janeiro de 2015.

Em 2015, atuou como secretário da 
Coordenação de Projetos da Secretaria Especial 
do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), 
responsável pelo programa de privatizações, 
concessões e desestatizações.

Em novembro de 2018, foi anunciada 
pelo então presidente eleito Jair Bolsonaro a 
escolha de Freitas para assumir o Ministério 
da Infraestrutura. Em março de 2022 fi liou-se
ao partido Republicanos para concorrer ao 
governo de São Paulo. Em 30 de outubro de 
2022 foi eleito governador do estado de São 
Paulo com 13.480.643 votos, 55,27% do total.
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SUPER PASTA Estado de São Paulo

e direito Tributário, com especialização em 
regulação. Também é uma pessoa que me 
acompanha há muito tempo, trabalhou 
comigo na Secretaria do Programa de 
Parceria de Investimentos (PPI) no governo 
do presidente Michel Temer, e foi chefe, 
portanto da consultoria jurídica do Ministério 
da Infraestrutura, me ajudou na estruturação 
de mais de uma centena de leilões de 
infraestrutura”, detalhou. A titular da “Super 
Pasta”, não bastasse a extensa lista divulgada 
pelo governador, ainda cursa Master of Laws 
na Universidade de Londres, além de ter 
atuado como conselheira Fiscal no Porto de 
Santos, Coordenadora Geral de Convênios 
e Assessora na Consultoria Jurídica junto 

ao Ministério da Integração Nacional, 
entre outras funções consultivas diversas 
em áreas estratégicas de governança. 
Sob o grande “guarda chuvas” da 
nova secretaria, é importante lembrar, 
ficarão empresas públicas essenciais 
para o Estado, como as gigantes Cetesb 
(Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo) e a Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo, além do emblemático 
Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER-SP), primeiro órgão dedicado à 
rodovias do Brasil, tendo diante de si, um 
orçamento estimado em pouco menos 
de R$ 20 bilhões.
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VEJA LISTA DE SECRETÁRIOS DE TARCÍSIO 

Gilberto Kassab, Governo
Ex-prefeito de São Paulo entre 2009 e 2012 

é presidente do PSD, partido que acompanhou 
Tarcísio na chapa com vice-governador eleito, 
Felicio Ramuth. Ele também foi ministro nos 

governos de Dilma Rousseff(PT)
e Michel Temer(MDB).

Arthur Lima, Casa Civil
Aliado técnico de Tarcísio, trabalhou com 

ele no Ministério da Infraestrutura do governo 
de Jair Bolsonaro(PL) e foi diretor da Empresa 
de Planejamento e Logística da pasta do atual 

governador eleito.

Natalia Resende,
Infraestrutura e Meio Ambiente

Procuradora federal e consultora jurídica no 
Ministério da Infraestrutura, onde trabalhou ao 
lado de Tarcísio de Freitas. Mestre e doutoranda 

em tecnologia ambiental e recursos hídricos pela 
Universidade de Brasília, com foco em regulação 

de infraestruturas de rede.

Renato Feder, Educação
Nascido em São Paulo, é empresário da área 

de tecnologia e o atual secretário de Educação do 
Paraná, e conseguiu colocar as escolas estaduais 

paranaenses entre as com melhor desempenho na 
última edição do IDEB(Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica).

Eleuses Paiva, Saúde
É médico e ex-presidente da AMB (Associação Médica 
Brasileira), além de ter sido deputado federal e 
 vice-prefeito de São José do Rio Preto, no interior do 
estado. Com um perfil pró vacina e pró máscaras,  
atuou na campanha do governador eleito e  
colaborou com seu plano de governo.
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COMPROMISSO
DE ESTADO

O Acordo, firmado no final 
deste 2022, "prevê a redução 
do total de óbitos e lesões 

graves decorrentes de acidentes 
nas vias do país em 50% até 2028", 
teve ampla adesão por parte, tanto 
de entidades do poder público, tais 
como Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), Infra S.A., quanto por 
parte de entidades representativas da 

Ministério da infraestrutura institui, na abertura do 1º Seminário 
Internacional de Segurança Viário, termo de cooperação para redução de 
acidentes e mortes nas rodovias Federais. Pauta que passa a ter vigência 
pelos próximos 5 anos, deve fomentar, alinhar e articular iniciativas e políticas 
públicas aderentes também ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões 
no Trânsito (Pnatrans), que por sua vez emula o objetivo fi rmado pelo Brasil 
Junto às Nações Unidas, na Segunda Década de Ação Pela Segurança no 
Trânsito (2021-2030). 

 SEGURANÇA – Agenda Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito

“Junto a todos estes atores, 
que por meio da inteligência 
e de ações bem estruturadas 
e orientadas, está mudando 
o paradigma de um dos 
maiores problemas do 
Brasil, que é a violência de 
seu trânsito.”
Silvio Médici 
Presidente Executivo da Abeetrans

“Com as somas de 
nossas agendas de 

desburocratização e de 
transformação digital, vamos 

mudar o comportamento do 
brasileiro no trânsito.”

Bruno Eustáquio
Ministro da Infraestrutura substituto

EVENTO

iniciativa privada, tais como Associação 
Brasileira de Concessionárias de Rodovias 
(ABCR), Associação Brasileira das Empresas 
de Engenharia de Trânsito (Abeetrans), 
Associação Brasileira de Segurança 
Viária (ABSeV), quanto organizações 
da sociedade civil organizada e não 
governamentais, como o Instituto Nacional 
de Projetos Para o Trânsito e Segurança 
(Inprotran), International Road Assessment 
Programme – (iRAP) e Observatório 
Nacional de Segurança Viária (ONSV).

De acordo com o ministro da 
Infraestrutura substituto, Bruno 
Eustáquio, “Com as somas de nossas 
agendas de desburocratização e de 
transformação digital, vamos mudar 
o comportamento do brasileiro no 
trânsito”, durante a assinatura e abertura 
do seminário, que ainda, de acordo com 
ele “é o maior evento já realizado nessa 
área de segurança viária. Um evento 
internacional, que conta com painelistas 
renomados”, disse. Promovido 
pelo MInfra, por meio da Secretaria 
Nacional de Trânsito (Senatran), o I 
Seminário de Segurança Viária, ocorre 
em um momento absolutamente 
oportuno para o país, como destacou 
o secretário nacional de Trânsito, 
Frederico Carneiro: “Estamos vivendo 
um contexto em que o Brasil busca 
alcançar grupos internacionais como a 
OCDE (Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico), e na 
área do trânsito, especificamente, o 
WP1 e o WP29, dois importantes grupos 
de trabalho que cuidam da questão da 
segurança viária e da regulamentação 
de veículos automotores”, avaliou. 
Cossignatário do documento, presente ao 
seminário e um dos pioneiros a debater o 
tema da segurança viária nas páginas de 
Rodovias&Vias, o presidente Executivo 
da Abeetrans, Silvio Médici por sua vez, 
destacou a iniciativa como um passo 
importante em termos culturais a nível 
nacional: “Tanto o seminário, como esta 
agenda permanente, consolidam um 
trabalho que temos tido a oportunidade 
de participar, junto a todos estes atores, 
que por meio da inteligência e de ações 
bem estruturadas e orientadas, está 
mudando o paradigma de um dos maiores 
problemas do Brasil, que é a violência de 
seu trânsito”, afi rmou. 
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ARTIGO - LOGÍSTICA

NOVA LIGAÇÃO PLANALTO
PORTO DE SANTOS:
UM PROJETO DE ESTADO

Apresentada nas páginas de Rodovias&Vias pela primeira vez no ano de 2017, proposta formulada pelo 
prof. José Wagner Leite Ferreira, volta à discussão como alternativa de plataforma multimodal, incorporando 
novas tecnologias a um conceito que evoluiu junto aos avanços técnicos de conectividade e atualizações, 
tanto de operadores quanto de clientes logísticos de classe mundial.

Justificativas para a implantação de um novo corredor 
multimodal entre Suzano no Rodoanel Leste e Santos

Levantamentos recentes apontam que o porto de Santos movimentou em 
2021, 147 milhões de toneladas de bens e 4.8 milhões de TEUS, sendo a previsão 
para 2022 de 5.2 milhões de TEUS. Ainda até 2030, prevê-se um total de 210 milhões 
de toneladas. A recuperação do transporte por cabotagem deverá trazer um forte 
impacto nessa movimentação.

cujas cidades desde Ferraz de Vasconcellos até Mogi 
das Cruzes serão contempladas com a implantação 
de novos pólos de serviços e mão de obra podendo 
se inverter a grande procura de trabalho em São 
Paulo. Em direção ao vale do Paraíba várias manchas 
industriais poderão ser criadas, voltadas para 
exportação. O mesmo se dará na Baixada Santista, 
pela importantíssima inclusão da área continental de 
Santos, com seus projetos de Parque Tecnológico, 
Porto Industria e Plataformas Logísticas dessa área 
continental.

Como resolver o acesso ao porto para toda essa movimentação?

Na raiz da questão temos que 
considerar que o acesso de cargas 
ao porto se dá majoritariamente por 
caminhões e por um sistema rodoviário 
completamente saturado construído em 
1947. Posteriormente, implantou-se a 
rodovia dos Imigrantes que devido à sua 
rampa não permite a descida de cargas.

Outros fatores também podem 
reforçar a desvantagem do corredor atual, 
como por exemplo, qualquer acidente 
geológico na Serra do Mar, pelas suas áreas 
de vulnerabilidade –devido ao projeto 
muito antigo da Via Anchieta o que seria 
responsável pelo bloqueio temporário das 
operações do porto e pela interrupção de 

cerca de 30% das exportações brasileiras. 
Considerando-se que a via Anchieta e a via 
dos Imigrantes chegam em um mesmo 
nó de congestionamento, qualquer 
paralisação neste local seria um transtorno 
para a operação do porto.

A implantação proposta de um 
novo corredor multimodal pelo eixo de 
Suzano/Santos não só é estratégica como 
necessária, na medida em que viabiliza 
uma nova chegada ao porto pela sua 
margem esquerda.

Esse corredor atende também 
aos novos planos regionais de 
desenvolvimento para o vetor leste 
da região metropolitana de São Paulo, 

*José Wagner Leite Ferreira 
Arquiteto e urbanista formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

especializado em Transporte Urbano pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de 
São Paulo e em Gestão do Transporte Fluvial pelo Institute for International Education 
in Transport (Ifit) da Bélgica. Na década de 1980, em cooperação com a Université de 
Liège, na Bélgica, idealizou o primeiro curso superior de navegação interior do Brasil e 
atuou como diretor na Faculdade de Tecnologia Fluvial de Jahu (SP). Foi co-fundador e 
primeiro diretor Técnico do Consórcio Intermunicipal Tietê-Paraná (CITP); coordenador 
do Plano Hidroviário do Estado de São Paulo para a Secretaria dos Transportes, além de 
ter desenvolvimento trabalhos e estudos do plano de operação do Sistema Hidroviário 
da Baixada Santista para a Secretaria de Portos da Presidência da República. Atualmente 
é coordenador da Divisão de Navegação Interior e Portos do Instituto de Engenharia do 
Estado de São Paulo (IE-SP).

Arquiteto e urbanista 

José Wagner Leite Ferreira 

Como parte integrante desse novo conceito de corredor 
multimodal estão propostas as PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 
no Rodoanel Leste, que se conectam também à rodovia 
Fernão Dias, que perfaz a conexão com Minas Gerais, indo 
praticamente direto à capital, e oferece alternativa viável para 
um sem número de outros polos industriais presentes neste 
Estado, e empresas de alta tecnologia e equipamentos como 
a XCMG, com um parque instalado de mais de 1 milhão de 
m² em Pouso Alegre, na região Sul, por ela atendida, e na 
chegada à Santos onde se fará a gestão da operação do 
sistema.

Parte das operações do porto poderão ser realizadas 
nessas plataformas.

Integrado e, na mesma faixa de domínio de um sistema 
rodoviário com 4.5% de rampa máxima, correrá o sistema de 
TRILHOS para contêineres, cujos carros serão tracionados por 
MOTORIZAÇÃO LINEAR com tecnologia para subir rampas 
sem cremalheira nem cabos de até 6.5%, alimentados por 
energia elétrica e contando também com um sistema de 
auto alimentação. Tal sistema de trilhos obedece a todos os 
protocolos mundiais de defesa do ambiente. Por outro lado, 
uma versão para passageiros será estudada e permitirá, no 
futuro, uma integração de metrô Sapopemba / Santos. Esse 
sistema de trilhos detém o que há de mais moderno em 
tecnologia tendo em vista as facilidades de Infraestrutura de 
Transportes que serão exigidas para os próximos decênios.

Finalizando, um projeto como este que estamos 
discutindo, deixa de ser um projeto regional para ser 
uma solução de logística do mais importante corredor de 
comércio exterior do Brasil.
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DA  REDAÇÃO

Naquela mesa

“Naquela mesa ele sentava sempre
E me dizia sempre o que é viver melhor

Naquela mesa ele contava histórias
Que hoje na memória eu guardo e sei de cor

Naquela mesa ele juntava gente
E contava contente o que fez de manhã...”

– Sérgio Bittencourt: “Naquela mesa”

Naquela mesa, repousam óculos, uma carteira de “Kent”, um isqueiro 
rosa (para evitar os “devolvedores esquecidos” e “surrupiadores do 
fogo alheio”), alguns livros e uma caneta Bic. No espaldar da poltrona 
alta, de couro preto, um colete cáqui, com bolsos cheios de anotações 
em “hieróglifos” ininteligíveis para seres humanos comuns. Um alfabeto 
próprio, típico de inteligências superiores. 

Naquela mesa, agora habitam as memórias. E somente a saudade ousa 
sentar-se de fronte a ela. Lembranças afetivas, do mentor, conselheiro, 
parceiro. Mas acima de tudo, do amigo. De mente afi ada, de estratégias 
ousadas, de abraço franco, sorriso sincero e mãos estabanadas, que vira e 
mexe, derrubavam cuia, mate e água, sobre toda papelada. 

Ainda que a playlist – recheada de clássicos da MPB, do Rock Brasileiro 
dos anos 80, alguns cantores sertanejos consagrados e mais um punhado 
de músicas internacionais ainda esteja presente, é o silêncio que paira 
sobre o ambiente. Não há mais a voz alta, nem a gargalhada farta que faz 
troça com alguém. Nem os tapas na mesa que precediam o alerta para 
algum fato relevante de última hora: “Atenção Central!”

Rodovias&Vias perde seu Publisher, fundador, diretor Geral e 
infl uência seminal. 

Rodovias&Vias segue e seguirá o legado, de meio sofi sticado, de 
credibilidade de confi ança e transparência em sua linha editorial.

Dagoberto Rupp. Obrigado por tudo. 

Ele se foi. Mas jamais será esquecido. Mais que chefe. Mais que líder. 
Um exemplo a ser seguido.

- Central de Jornalismo e toda a equipe, de ontem e de hoje,
da Rodovias&Vias -

10.01.1970    10.11.2022
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em tempo

JUSTA HOMENAGEM
Maior honraria concedida pelo Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), a medalha de “Bons Préstimos 
ao Departamento”, foi recebida pelo presidente da Strata Engenharia, 
o engenheiro e professor Paulo Gontijo, pelas mãos do atual diretor 
Geral da instituição, general Santos Filho e do diretor substituto da 
Diretoria Executiva, Euclides Bandeira de Souza Neto, juntamente 
com um exemplar do livro “DNIT 20 – Abrindo Caminhos, Ligando 
Pessoas, Conectando o Brasil”, comemorativo dos 20 anos da 
instituição, comemorados em 2021. Desta forma, Rodovias&Vias 
também rende seus cumprimentos à eminente personalidade, cuja 
própria vida, “se confunde com a vida do DNIT”. 

Aportes aprovados são para empreendimentos 
dos modais rodoviário, portuário e ferroviário.

O Ministério da Infraestrutura (MInfra), por 
meio da Secretaria de Fomento, Planejamento e 
Parcerias (SFPP), aprovou nas últimas semanas a 
inclusão de mais cinco projetos do setor na lista 
dos empreendimentos prioritários para receber 
incentivos fiscais do Governo Federal. Dois 
estão qualificados para emissão de debêntures 
incentivadas e três foram enquadrados no Regime 
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura (Reidi).

Os projetos de transportes habilitados ao Reidi 
devem receber incentivos de aproximadamente 
R$ 5,6 bilhões. São empreendimentos dos setores 
ferroviário, proposto pela empresa Rumo em Mato 
Groso (MT); portuário, concedido à Petróleo Sabbá 
para investimentos no Porto de Santarém (PA); e 
rodoviário, pela ViaPaulista, que prevê a conservação, 
manutenção e realização de obras em rodovias no 
estado de São Paulo (SP).

Já dois projetos ferroviários foram aprovados pelo 
MInfra para emissão de debêntures incentivadas. A 
proposta da empresa Rumo Malha Paulista prevê 

CINCO ATIVOS DE INFRAESTRUTURA SÃO
PRIORITÁRIOS PARA RECEBER INCENTIVOS FISCAIS

Fonte: MInfra

ações de infraestrutura em regiões de São Paulo. A 
da MRS Logística permitirá investimentos na malha 
ferroviária no Rio de Janeiro, em São Paulo e Minas 
Gerais. As debêntures incentivadas permitem 
às empresas captar recursos no mercado para 
fi nanciar projetos de infraestrutura e estimular 
ações para o desenvolvimento do país.

De acordo com os resultados apontados 
no Boletim de Instrumentos de Fomento, nos 
10 primeiros meses deste ano a emissão de 
debêntures incentivadas no setor de infraestrutura 
superou a marca de R$ 30,2 bilhões. Em relação 
ao total emitido, R$ 6,2 bilhões foram destinados 
ao setor de transporte e logística, sendo R$ 3,33 
bilhões para o modal rodoviário; R$ 1,56 bilhão ao 
aquaviário e R$ 1,28 bilhão ao aéreo.

Nesse mesmo período, os investimentos 
previstos em projetos de transporte habilitados 
no Reidi são da ordem de R$ 17,5 bilhões, sendo 
78,8% dos recursos previstos (aproximadamente 
R$ 14 bilhões) ao modal rodoviário. Dos 13 
projetos aprovados nos 10 primeiros meses do 
ano, 12 deles estão localizados em estados das 
regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.
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O Brasil possui mais de 1,7 milhão de km de estradas e rodovias. Nossa malha rodoviária é uma 
das maiores do mundo e isso signifi ca “OPORTUNIDADE DE EMPREGO” tanto para engenheiros 
quanto para outros milhares de profi ssionais.

 Engenheiro 
Lucas Alves RibeiroARTIGO

ONDE E COMO UM ENGENHEIRO PODE ATUAR COM RODOVIAS?

RELAÇÃO ENTRE PROFISSIONAL
MERCADO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

O mercado de Rodovias é amplo e garante inúmeras possibilidades. Dentre algumas opções 
destaco em lista as oportunidades relacionadas para um Engenheiro:

CONCESSIONÁRIA:

EMPREENDEDOR:

• Projetos;
• Obras;

• Planejamento;
• Conservação;

• Meio Ambiente;
• Desapropriação.

CONCURSO PÚBLICO (DER, DNIT, Prefeituras e outros):
• Gestão de Obras; • Análise de Projetos; • Planejamento Público.

• Projetista;
• Consultor Técnico;

• Perito; • Gestão de equipe de Manutenção.

Como encontrar vagas?

Qual o melhor regime de atuação?

Em quase todas as profi ssões você pode 
atuar como CLT, autônomo ou concursado. A 
escolha varia de acordo com o momento de 
vida do profi ssional e suas ambições.

Um profi ssional autônomo tem liberdade 
para decidir seu nicho de atuação, horários, 
clientes, metas e outras definições. Em 
contrapartida não possui uma renda fi xa que 
pode ser convertida em planejamento.

Já uma pessoa que trabalha como CLT, 
possui benefícios oferecidos pelo regime 
(plano de saúde, VL, VR e outros), tem uma 
certa segurança quanto a renda certa no 
fi nal do mês, mas não consegue ampliar seus 
ganhos exponencialmente assim como um 
empreendedor.

Por fim temos ainda o profissional 
concursado (Prefeituras, DER, DNIT e outros). 
Esta opção é para aquele profi ssional que 
deseja estabilidade e desafi os limitados ao 
plano de governo que estiver em vigência. 
São profissionais de grande relevância 
no mercado, principalmente aos olhos 
de empresas privadas, porque possuem 
conhecimento em aos poderes concedentes.

Engenheiro RECÉM-FORMADO tem 
oportunidade em Rodovias?

CLARO! Se entendermos que o mercado 
está em expansão e que a quantidade 
de profissionais em atividade não será 
sufi ciente para as demandas dos próximos 
anos podemos enxergar o cenário.

Os planos de concessão que estão saindo 
do papel irão mais que duplicar a malha 
rodoviária concedida em nosso país.

Isto implica em dobrar a quantidade 
de profi ssionais responsáveis por projetos, 
obras, conservação e planejamento.

Porém o simples fato de existirem 
oportunidades não garante vaga para 
qualquer um. É necessário o mínimo de 
conhecimento técnico para oferecer, além 
de soft skills.

Há riscos quanto ao segmento de 
Rodovias?

Desde meados do século passado nós 
desenvolvemos nossas rodovias e a grande 
maioria se encontra em estado regular, ruim 
ou péssimo. Então sempre haverá mercado 
para profi ssionais de rodovias em nosso país.

Quanto às concessões que estão em 
alta e são uma ótima solução para diversos 
problemas precisamos ter os olhares atentos 
à gestão do país. Governos que não apoiam a 
privatização e não entendem a importância 
do segmento para o desenvolvimento da 
nação podem comprometer a integridade 
dos contratos e colocar em risco a posição 
dos profi ssionais.

É importante manter o olhar sempre 
atento às projeções do mercado e 
acompanhar o desenvolvimento das 
empresas que estão se destacando 
atualmente.

“Rodovias são uma ótima opção 
para quem pretende trabalhar em 
prol do desenvolvimento da Nação. O 
engenheiro que trabalha com estradas 
tem milhares de clientes diariamente 
usufruindo das suas obras diariamente, 
um pouco diferente do cenário da 
construção civil!”

Eng. Lucas Ribeiro

A dica de ouro desse artigo está nesse tópico. 
Basta você buscar pelas empresas que estão 
envolvidas com grandes projetos e entrar em 
contato para conhecer as oportunidades.

Concessões, editais e processos são divulgados 
no diário ofi cial. Com poucos minutos na internet é 
possível ter acesso aos vencedores de cada licitação. 
Daí é só entrar no google e estabelecer relação com 
coordenadores, RH, e funcionários. O networking é a 
chave do negócio.

Nos sites dos DER de cada estado, DNIT 
e prefeituras as licitações são transparentes, 
então fi ca fácil se conectar aos responsáveis 
por cada empresa.

Um conselho bem simples é manter 
o LinkedIn atualizado e por meio da 
plataforma, se conectar a pessoas que 
estão envolvidas com projetos e obras na 
área de interesse.
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