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São Paulo nunca mais será a mesma. E as certezas 
param por aí. Apesar do recorde de grandes projetos 
em escala urbana aprovados, são muitas as lacunas 
entre as pecas do enorme quebra-cabeças que é essa 
metrópole - cidade que concentra capital humano, 
tecnológico econômico e intelectual como nenhuma 
outra na América do Sul e acumula desordens e con
trastes urbanos que desafiam diariamente a tolerân
cia de seus habitantes. 
Depois de passar mais de 50 anos no papel e entrar 
para a história como cenário de uma das piores tragé
dias do metrô brasileiro, a Linha 4, ou Linha Amarela, 
coloca em funcionamento em março deste ano seu pri
meiro trecho de 3,6 quilômetros, que liga as Avenidas 
Paulista e Faria Lima. Ela vai transportar sozinha cerca 
de um milhão de pessoas por dia. Mas seu papel no 
desenho da cidade supera o número. Na sua extensão 
final [que vai da Estação Luz até a Vila Sônia], a Linha 
4 cria uma rota de integração com as demais extensões 
metroviárias e com a Linha 7 da CPTM. A cidade, pela 

primeira vez, terá o que se pode chamar de uma rede 
de transporte sobre trilhos. 
O avanço é enorme. Historicamente, as linhas de trem 
e metrô da capital se desenvolvem de maneira radial, 
acompanhando o crescimento descontrolado para a pe
riferia da cidade, dando suporte às distâncias entre o 
centro provedor e as margens superpovoadas. "Pla
nejar o transporte urbano é também planejar a habita
ção e todo o tipo de ocupação a que ele serve e estimu
la", observa o arquiteto e urbanista Lourenço Gimenes. 
"A Linha Amarela é fundamental para a cidade, mas é 
um grande desperdício criar todos esses pontos de liga
ção sobre trilhos sem pensar no seu entorno." 
Autor de tese de doutorado a esse respeito, Gimenes 
enxerga, nessa ausência de projeto, os riscos do suba-
proveitamento de obras com grande potencial organi
zador. Em sua tese (pela FAU-USP), ele mostra como 
isso ocorreu com uma das estações potencialmente 
articuladoras da cidade, a Barra Funda. 
A capital paulista é a primeira do grupo das cidades que 



Acima, ponte do Rodoanel, sobre a represa de Guarapiranga, liga a estrada de Parelheiros (no alto da foto) à de Itapecerica. Os 57 km do trecho 

sul do Rodoanel devem reduzir substancialmente o tráfego de caminhões na Marginal Pinheiros e na Avenida dos Bandeirantes 



receberão as partidas da Copa de 3014 a já ter o cro
nograma de sua fatia do PAC da Mobilidade Urbana. 
Entre as confirmações está a entrega até dezembro 
deste ano da primeira etapa da Linha Ouro do Metrô, 
que vai ligar o Aeroporto de Congonhas ao Estádio do 
Morumbi, num traçado de 21,5 quilômetros. 
A Linha 2 - Verde do Metrô - que hoje vai da Vila Mada
lena até o Alto do Ipiranga - será estendida até Cidade 
Tiradentes, na zona leste da capital. O prolongamento 
ocorrerá em três fases e traz para a cidade um novo 
conceito de metrô, o monotrilho. 
O monotrilho funciona com tração elétrica, sobre 
pneus. O veículo foi projetado para circular em uma 
via elevada entre 12 metros e 15 metros de altura, 
dependendo do trecho. Uma das defesas do sistema 
é a redução da necessidade de desapropriações. Mais 
atraente, entretanto, é a possibilidade de utilização 
das vias existentes, sem interferir no fluxo de carros. 
Por outro lado, uma das críticas mais comuns é a 
interferência na paisagem. 

Em seu blog, a urbanista e ex-secretária nacional de 
Programas Urbanos do Ministério das Cidades, Raquel 
Rolnik, descreve os trilhos aéreos como "novos minho
cões". Para ela, o monotrilho é um sistema interessan
te para atravessar áreas de parques, protegidas ou 
turísticas, por causar pouquíssima interferência em 
nível e não provocar cortes nem aterros. Mas questio
na: "usar o monotrilho na cidade de São Paulo, só para 
não brigar com o carro? A questão do corredor exclu
sivo é você optar definitivamente que a prioridade 
nessa via é do transporte coletivo, e não dos carros, 
que são prejudicados e têm de se acomodar". 
As obras de infraestrutura ligadas à mobilidade urba
na serão provavelmente o grande eixo transformador 
da cidade. Mas, a exemplo da guinada urbana de 
Barcelona por conta dos Jogos Olímpicos de 1992, a 
revitalização de bairros centrais e a estruturação de 
uma rede de serviços são ações que, articuladas, 
podem ter um valor mais perene para a cidade do que 
as reformas pontuais. 



Acima e abaixo a Praça dos Artes, que vai abrigar anexos do Teatro Municipal, suas escolas de música e dança e espaços de convivência e 

ensaio. Na página ao lado, projeto de novo estádio do Corinthians, de Eduardo Castro Mello convivência e 



O Projeto Nova Luz é o mais ousado, adiantado e pro
vavelmente mais extensivo entre os programas locais. 
A reforma de toda a área da mais antiga estacão de São 
Paulo vai ocupar 225 hectares da região que ficou 
conhecida como Cracolândia. Entre os muitos projetos 
culturais destaca-se o teatro entregue aos arquitetos 
Jacques Herzog e Pierre de Meuron. 
Ainda na região central, Marcelo Ferraz e Francisco 
Fanucci, do Brasil Arquitetura, assinam um projeto 
imenso que transformará a Quadra 27 em um comple
xo cultural, pertencente ao Teatro Municipal. "Existem 
iniciativas interessantes, mas ainda de maneira isola
da", observa Ferraz. "Ainda não é possível enxergar 
qual é o modelo de urbanização para esta região da 
cidade." Na verdade, o que falta para São Paulo é um 
projeto de cidade. 

Text Box
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