
milhões, setecentos e setenta e cinco mil,
oitenta e um reais é de quanto a Grande São
Paulo precisa para resolver seus problemas
estruturais mais prementes. Trata-se de um
número mágico e realista. Realista porque é
a soma do custo de planos existentes, pelo
menos no papel, e de soluções que já se
conhecem para quatro setores cruciais de
infra-estrutura urbana: transportes, obras
viárias, habitação e saneamento. Mágico
porque esse dinheiro - 7 vezes o orçamento
da Prefeitura de São Paulo - não existe.

Restrições orçamentárias sempre im-
puseram um ritmo de ações muito aquém
do crescimento da cidade - e de seus pro-
blemas. A Secretaria Municipal de Planeja-
mento vê uma coincidência entre o que São
Paulo precisa para resolver os seus princi-
pais problemas e o pesado serviço da dívi-
da, reestruturada em 2000 com a União. Por
essa conta, a Prefeitura precisaria de R$ 60,1
bilhões entre 2009 e 2023. Ela investe R$ 2
bilhões por ano, e o custo da dívida é de R$
2,3 bilhões. Sobram R$ 292 milhões anuais
para cobrir o aumento do custeio resultan-
te dos próprios investimentos: mais infra-
estrutura demanda mais manutenção.

Os cálculos são conservadores. São cifras
muitas vezes subestimadas, ou limitadas

pelos orçamentos. Mas, se saírem do papel,
serão capazes de elevar um caótico aglome-
rado urbano à condição de metrópole mini-
mamente organizada. E há hoje uma opor-
tunidade única. Com economia crescendo e
população estável, este é o momento para
começar essa tarefa.

Segundo técnicos da Secretaria de
Transportes Metropolitanos, os quase R$ 62
bilhões para o setor deveriam ser investidos
na ampliação, modernização e interligação
de trens, metrô e estações, além da cons-
trução de um expresso para o Aeroporto
Internacional de São Paulo, em Cumbi-
ca, Guarulhos. Até 2025, a meta é atingir a
"rede essencial" do metrô, com 163,2 qui-
lômetros. "Sem investimentos contínuos e
consistentes no metrô, simplesmente não
haverá solução para o trânsito", diz o se-
cretário municipal de Infra-Estrutura Ur-
bana e Obras, Marcelo Cardinale Branco.
"Não existe hipótese de construção de no-
vas avenidas no ritmo do crescimento da
frota de carros. Não há espaço para isso."

Se os planos para o metrô se concretiza-
rem, serão necessários, ainda, investimen-
tos em dez vias estratégicas, as que permi-
tem longos deslocamentos. Algumas das
avenidas já existem, mas precisam ser redi-
mensionadas, como as Marginais do Tietê e
do Pinheiros, e ter pontos de cruzamento
eliminados, como na Avenida Bandeirantes
- hoje com um semáforo a cada 200 metros.
A conclusão dos Trechos Sul, Leste e Oeste
do Rodoanel é fundamental, além de sua li-
gação com o complexo Jacu-Pêssego.

Levantamento inédito do Ministério das
Cidades estima em R$ 6,5 bilhões os inves-
timentos necessários para universalizar a
rede de água e outros R$ 12,2 bilhões para
coletar e tratar 100% do esgoto na região
metropolitana até 2020. "Nas décadas de
1960 e 1970, investiu-se muito em sanea-
mento, através do Banco Nacional de Ha-

bitação. Com a sua extinção e o cenário
macroeconômico dos anos 1980, houve
grande contingenciamento de recursos",
explica Sérgio Antônio Gonçalves, diretor
de Articulação Institucional da Secretaria
Nacional de Saneamento, do Ministério das
Cidades. "Nesse sentido, os orçamentos fe-
deral e estadual dão sinais de que o sanea-
mento se tornou prioridade."

O vice-presidente da Associação Brasi-
leira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base,
Newton Azevedo, é cético: "A Sabesp pode
estar se comprometendo com mais recur-
sos do que poderá realmente investir", diz.
"Na esfera federal, o PAC (Programa de Ace-
leração do Crescimento) ainda precisa sair
do palco político e se transformar em ações.
A verba vem, mas a burocracia e a demora
para que seja liberada podem comprome-
ter ou atrasar a universalização do serviço."
Universalizar o saneamento resultaria na
despoluição dos Rios Pinheiros e Tietê e das
Represas Billings e Guarapiranga. Mas, para
isso, será preciso perseguir outra meta: a ur-
banização de favelas e regularização de lo-
teamentos que, sem infra-estrutura, jogam
o esgoto e lixo nas águas.

Na habitação, os investimentos de R$
5,2 bilhões dos governos federal e munici-
pal são suficientes para urbanizar 561.400
domicílios em favelas, loteamentos e corti-
ços - menos de um quarto dos 2,5 milhões
necessários. "Não é possível ter recursos de
uma vez. Mas a questão pode ser enfrenta-
da com a continuidade das ações e aporte
ininterrupto de recursos", diz a arquiteta
Elizabeth França, da Secretaria Municipal
de Habitação. Segundo ela, a demanda seria
atendida em três ou quatro gestões. Mas é
um cálculo que não inclui o déficit habita-
cional, de 620 mil moradias, que deve ser
coberto com verbas estaduais e financia-
mento federal: neste caso, seriam necessá-
rios outros R$ 27,9 bilhões.
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