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Projetos que a Prefeitura de Campinas estuda implantar nos próximos quatro anos

Campinas vai adotar sistema
de aluguel de veículo elétrico
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Campinas será a segunda cida-
de do País, depois de Recife,
que já testa a novidade, a im-
plantar o sistema de car sha-
ring, os carros elétricos com-
partilhados, como instrumen-
to de mobilidade urbana. O
cliente aluga o carro pelo nú-
mero de horas utilizadas, o
que o torna uma opção para
uso rápido. O car sharing é um
dos 12 projetos que integram
o Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável, que será lançado
ainda neste semestre — para
ser executado em quatro anos
— e que incluiu entre as pro-
postas, implantação de siste-
mas como o bike sharing (alu-
guel de bicicletas), ciclovias,
parklets, VLT e BRT.

O presidente da Empresa
Municipal de Desenvolvimen-
to de Campinas (Emdec), Car-
los José Barreiro, informou on-
tem durante evento no Tech-
no Park para atrair a Campi-
nas um polo de desenvolvi-
mento de carros autônomos,
que o car sharing será uma
concessão pública, para que
uma empresa assuma o servi-
ço com preços atrativos para
os usuários — terá que ser
mais barato que o táxi ou que
o uso do próprio carro. Em Re-
cife, onde o sistema está em
teste, o plano de utilização
mensal é de R$ 30,00, além de
uma taxa extra para cada corri-
da. Se o usuário não oferecer
carona, a taxa é de R$ 20,00.
Caso o motorista ultrapasse os
30 minutos permitidos para a
utilização do veículo serão co-
brados R$ 0,75 por cada minu-
to adicional.

A ideia, disse Barreiro, é di-
minuir o uso excessivo do car-
ro, reduzindo a poluição por
meio do compartilhamento
dos veículos, que ficam esta-
cionados por vários pontos na
cidade.

A intenção é ter uma frota
de 30 veículos elétricos no sis-
tema — o usuário fará um con-
trato com a empresa de car
sharing e pode pegar o carro
em um ponto, usar pela quan-
tidade de horas que precisar e
deixar em outro ponto, pagan-
do pela quantidade de horas
utilizadas. É uma opção de mo-
bilidade que permite usar o
transporte individual de forma
mais racional.

A concessão, segundo Bar-
reiro, terá veículo elétrico dife-
renciado e identificável, serão
criadas zonas de cobertura pa-
ra a retirada e devolução, e im-
plantados alguns facilitadores,

como vagas de estacionamen-
to privilegiadas e abastecimen-
to gratuito nos eletropostos du-
rante a fase experimental.

Em Recife

O sistema já é adotado em ci-
dades como Paris, Londres e
Berlim, e começou a ser testa-
do em Recife no final de 2014.
Na capital pernambucana, 20
pessoas previamente selecio-
nadas podem usar os veículos
da marca chinesa Zhidou, que
estão em seis estações — cada
carro tem capacidade para
dois passageiros, é elétrico e
tem autonomia para rodar até
cem quilômetros.

Da mesma forma que o car-
ro, a bicicleta de aluguel, a bi-
ke sharing, também fará parte
das possibilidades de mobilida-
de urbana. Esse sistema já foi
utilizado em Campinas, mas
não avançou. O Viva Bike Cam-
pinas durou menos de um ano
— o serviço tinha mais de 6
mil usuários cadastrados, mas
acabou extinto por causa do
vandalismo e da demora da
Prefeitura em fazer um proces-
so licitatário para a continuida-
de do serviço. “Faltou planeja-
mento”, disse Barreiro.

O plano, em fase final de
conclusão para poder ser reali-

zada licitação para a conces-
são do serviço, quer tornar a bi-
cicleta uma alternativa de mo-
bilidade para pequenos deslo-
camentos, de forma que seu
uso seja integrado com outros
modais. O sistema, informou

o presidente da Emdec, será
formado por gestão de opera-
ções, de 30 a 40 estações de bi-
cicletas, dez bikes compartilha-
das por estação e autoatendi-
mento por aplicativo ou bilhe-
te único.
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Vaga de Zona Azul
dará lugar a espaço
para o convívio

Parklet instalado em rua da Vila Madalena, em São Paulo: convívio

MILHÕES

De reais é o custo estimado
de Implantação do Plano
deMobilidadeUrbana

No lugar do carro parado na
rua, na vaga da Zona Azul,
bancos, floreiras, mesas e ca-
deiras para que o espaço se
torne parada de pessoas. O
sistema parklet, como é cha-
mada a ampliação temporá-
ria do passeio público, está
no Plano de Mobilidade Ur-
bana Sustentável.

Segundo o presidente da
Emdec, Carlos José Barreiro,
a implantação desses pontos
de convívio em vaga de esta-
cionamento é uma mudança
no paradigma de mobilidade
urbana, porque serão peque-
nos espaços de convívio e la-
zer, formados por decks com
bancos, floreiras e lixeiras.

A fase atual é de projetos e

estimativas de custo, defini-
ção de locais e condições de
implantação e de elaboração
de legislação específica.

Os primeiros parklets fo-
ram construídos em São Fran-
cisco (EUA), buscando-se
criar ambientes mais amigá-
veis para pedestres e ciclis-
tas. São Paulo já adotou as
minipraças nas vagas de esta-
cionamento. Há parklets na
Rua Padre João Manuel, per-
to do Conjunto Nacional da
Avenida Paulista, na Rua
Francisco Leitão, em Pinhei-
ros. Outros estão na Rua Co-
ronel Oscar Porto, na Vila Ma-
riana, zona Sul, e na Rua Isa-
bel de Castela, na Vila Mada-
lena, zona Oeste. (MTC/AAN)

Carro elétrico da marca chinesa Zhidou que circula pelo sistema car sharing implantado em Recife

Elétricos deverão ser colocados
à disposição dos usuários em
Campinas no car sharing

Sistema parklet busca criar ambientes
mais amigáveis a pedestres e ciclistas

✔ Bike sharing
Sistema de aluguel de bicicletas de

uso público compartilhado e

alternativa de mobilidade para

pequenos deslocamentos. Haverá

de 30 a 40 estações de bicicletas

com dez bikes em cada uma.

✔ Car sharing
Sistema de aluguel de carros

elétricos de uso público

compartilhado. O plano prevê 30

carros inicialmente no sistema.

Serão criadas zonas para a

retirada e devolução do veículo.

✔ Combustíveis alternativos
Processos experimentais para

veículos do transporte público

urbano com combustíveis

alternativos. Está em operação um

ônibus híbrido (tração

diesel-elétrica) da Volvo. Também

está em circulado um veículo com

tração elétrica total da empresa BYD

e dez desses veículos entrarão em

operação no próximo mês. Há

também dois táxis com tração

elétrica total, da BYD e outros três

em estudo.

✔ Eletropostos
Equipamentos para o abastecimento

de veículos elétricos. Em fase

experimental, estão sendo instalados

11 eletropostos sobre o passeio

público ao lado de vagas de

estacionamento diferenciadas, com

abastecimento gratuito, tanto para a

frota institucional como a particular

durante os 36 meses da fase

experimental.

✔ BRT
Três corredores segredados dos

ônibus de alta capacidade serão

implantados (está em fase final de

aprovação na Caixa Econômica

Federal). A cobrança da tarifa será de

forma desembarcada nas nove

estações de transferência e 21

paradas. Os corredores serão o

Campo Grande (17,9km), Ouro Verde

(14,6km) e Perimetral (4,1km).

✔ VLT
Está em estudo a implantação do

veículo leve sobre trilhos em quatro

eixos —Viracopos-Centro, Barão

Geraldo-Centro, Sousas-Centro e

circular na região central. Fase de

estudo da viabilidade técnica e

ambiental para o eixo

Viracopos-Centro

✔ Núcleo de Monitoramento de
Transporte
Sistema monitorará cumprimento

dos horários, do itinerário e da

viagem. O CittaMobi, aplicativo para

smartphones e tablets, já informa

os pontos de ônibus próximos, as

linhas que são atendidas nos

pontos e o horário de chegada dos

próximos ônibus em pontos.

✔ Eliminação de dinheiro nos ônibus
Serão implantados pontos de venda

dos bilhetes em locais estratégicos

e haverá a eliminação completa do

pagamento em dinheiro nos ônibus.

O motorista não fará mais a

cobrança com a implantação do

pagamento da tarifa de forma

desembarcada.

✔ Ciclomobilidade
Adoção do uso da bicicleta como

um modal de transporte, com

ciclovias como pistas destinadas à

circulação de bicicletas separadas

fisicamente do tráfego comum em

188 quilômetros — 19km estão

implantados.

✔ Revitalização da área central
O projeto em implantação prevê a

padronização de fachadas e

mobiliário urbano — como pontos

de ônibus — e aumento da área de

circulação de pedestres,

enterramento das redes de energia

e de telecomunicações, melhoria da

acessibilidade, segurança e

conforto, priorizando pedestres e

usuários do transporte coletivo.

✔ Parklets
Valorização da interface entre o

viário e as calçadas, a “rua

completa”. Pequenos espaços de

convívio e lazer formados por decks

com bancos, floreiras e lixeiras.

Extensão integrada das calçadas,

instaladas sobre o viário nas vagas

anteriormente destinadas ao

estacionamento de automóveis.

✔ Novos abrigos
Concessão de projeto, fabricação,

instalação e manutenção dos novos

abrigos e totens de pontos de

ônibus urbanos, mediante a

exploração de publicidade —

projeto de lei tramita na Câmara

Municipal. A licitação da concessão

está em preparação. Haverá

implantação em 5,2 mil pontos de

parada. Os pontos de táxis também

receberão abrigos.

Cidades
Car sharing
é um dos
12 projetos
do Plano de
Mobilidade
Urbana
Sustentável
da cidade

Fotos: Divulgação

CARROS

Sistema será lançado
este semestre e será
implantado em 4 anos

Ocusto de implantação
do Plano de
Mobilidade Urbana

está estimado em R$ 100
milhões — mas não entram
nessa conta o custo dos
corredores do BRT,
estimados inicialmente em
R$ 340 milhões, mas que
deverá ficar pelo menos 30%
mais caro, e nem os custos
do VLT, que ainda está em
estudo. O plano está sendo
montado com assessoria do
World Business Council for
Sustainable Development
(WBCSD) — www.wbcsd.org
/home.aspx —, a mais
importante instituição em
sustentabilidade

empresarial no mundo
e que conta com quase
60 conselhos nacionais e
regionais em 36 países e de
22 setores industriais, além
de 200 empresas
multinacionais que atuam
em todos os continentes.
A entidade está fornecendo
consultores aos projetos.
Campinas foi a única cidade
da América Latina
selecionada para receber o
apoio — outras cidades que
estão sendo assessoradas
são Lisboa, em Portugal,
Hamburgo, na Alemanha,
Indore, na Índia, Bangkok,
na Tailândia, e Chengdu, na
China. (MTC/AAN)
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