
OPlano Diretor de Campinas de
2006 definiu pela preservação dos
leitos férreos desativados para
transporte de passageiros, local,
turístico ou lazer e também orientou
o reestudo do Sistema VLT,
analisando alternativas de traçado,
localização das estações e integração
por ônibus.

Estudo definirá
um novo modal
de transporte
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Depois de mais de um ano es-
perando a aprovação de uma
verba de R$ 1,5 milhão para
financiar estudo de implanta-
ção do veículo leve sobre tri-
lhos (VLT), a Prefeitura conse-
guiu esta semana viabilizar o
recurso junto ao Ministério
das Cidades. Com isso, infor-
mou o prefeito Jonas Donizet-
te (PSB), a licitação para con-
tratar a empresa que fará o
estudo deverá ser publicada
no próximo mês. Mas o foco
do estudo não será mais ape-
nas o VLT. O Ministério das
Cidades quer algo mais
abrangente — um estudo
que avalie qual modal de
transporte será mais viável
econômica e tecnicamente
para ligar o Centro de Campi-
nas ao Aeroporto Internacio-
nal de Viracopos

“Poderemos até concluir
que o VLT é a melhor opção,
mas o estudo vai avaliar op-
ções como BRTs, VLT, veícu-
lo leve sobre pneu (VLP), mo-
notrilho, enfim, uma gama
grande de modais”, disse o se-
cretário de Transportes, José
Barreiro. O aval para a licita-
ção está na dependência da
Caixa Econômica Federal,
que analisa as alterações pe-
didas no termo de referência

da concorrência. O secretário
de Administração, Sílvio Ber-
nardim, informou que as alte-
rações já foram feitas. Barrei-
ro informou que encaminha
o termo na segunda-feira ao
órgão financiador.

“Pode ser que o estudo
aponte maior viabilidade em
outro tipo de modal, mas nos-
sa intenção é poder contar
com um leque de opções pa-
ra definir por aquela que for
a mais viável técnica e econo-
micamente. O estudo aponta-
rá estimativa de custo de im-
plantação e melhores alterna-
tivas de trajetos. A intenção é
aproveitar os leitos ferroviá-
rios desativados que cortam
a cidade e também as vias ur-
banas. Quem vencer a licita-
ção terá 90 dias para entregar
o estudo.”

A partir dos estudos pron-
tos, a Prefeitura preparará a
contratação dos projetos bási-
cos, executivo e obras. A Ad-
ministração não tem, ainda,
a fonte de financiamento pa-
ra implantar um novo siste-

ma de transporte ligando o
Centro ao aeroporto, mas irá
buscar os recursos junto ao
Ministério das Cidades, den-
tro do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC) da
Mobilidade. O custo da im-
plantação só será possível de-
finir quando esses projetos
estiverem prontos. Se a op-
ção for pelo VLT, incluindo
obras, material rodante e tu-
do o que é necessário para
funcionar, o investimento gi-
ra em torno de R$ 80 milhões
por quilômetro. Não há pra-
zo para a implantação.

Trajetos

A empresa que será contrata-
da para fazer o estudo de via-
bilidade de implantação de
um novo modal terá a incum-
bência de, além do eixo Cen-
tro-Viracopos, que é prioritá-
rio, avaliar também o eixo
Centro-Barão Geraldo, Cen-
tro-Sousas e um circuito rota-
tório passando pelo Centro
expandido e interligando
com os futuros eixos dos
BRTs, os ônibus rápidos pre-
vistos para circular em dois
corredores exclusivos nos ei-
xos Campo Grande e Ouro
Verde.

A possibilidade de substi-
tuir o VLT pelo monotrilho
— um trem menor que um
metrô e que corre sobre vigas
de concreto a 15 metros do
chão — passou a ser estuda-
da pela Administração por
ser economicamente mais
viável. A proposta também
exige menor gasto com desa-
propriações.

Município vê demanda e refuta novo fracasso
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Leito desativado e “esqueleto” de antiga estação do VLT, modal que poderá ser retomado em Campinas

Ministério aprova repasse de R$ 1,5 mi para
a Prefeitura; licitação aguarda aval da Caixa
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Análise éprimeiro passo
para opçãopor modelos
comoVLToumonotrilho

O
VLT circulou entre
1990 e 1995 em
Campinas e foi um

fracasso na tentativa de
dotar a cidade de um
sistema alternativo de
transporte, que significou
um desperdício de US$ 120
milhões, gastos nos trilhos e
nas estações, algumas das
quais nunca chegaram a
funcionar. O prefeito Jonas
Donizette (PSB) disse que a
experiência do passado não
deve “contaminar as”
discussões atuais, porque o
município, especialmente a
região Sul, precisa de
transporte de média
capacidade. Campinas tem
muitos dos leitos ferroviários
desativados preservados. No
passado, a cidade teve a
Companhia Mogiana de

Estrada de Ferro, que sai da
Estação Guanabara rumo a
Minas Gerais; a Companhia
de Estrada de Ferro
Sorocabana, que ia para
Indaiatuba; a Companhia
Paulista de Estrada de Ferro
que liga Campinas a São
Paulo e ao Interior; o Ramal
Férreo Campineiro, que ia
até Sousas/Joaquim Egídio e
a Funilense, que ligava
Campinas a Cosmópolis. A
cidade tem 120 quilômetros
de leitos ferroviários dentro
do município, com 654
metros quadrados de área
útil para oficinas e
manobras. Os leitos
conectam o centro aos
principais bairros e aos
principais municípios da
Região Metropolitana de
Campinas (RMC). Mas tudo

isso é espaço de abandono. O
único trecho ativo é o da
Paulista. O restante está
ocupado, invadido, com
construções em cima. O uso
desses trechos para o
transporte não será fácil.
Mais conhecido pela
denúncia de irregularidades
na contratação da obra
(superfaturamento e
licitação viciada) que pelos
benefícios que trouxe à
população, o antigo VLT
nasceu da tentativa do
ex-governador Orestes
Quércia (PMDB) de cooptar
o prefeito Jacó Bittar, então
recém-saído do PT. O
projeto esbarrou em
“dificuldades técnicas” que
as seguidas liberações de
recursos não conseguiram
contornar. (MTC/AAN)
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