
A duplicação da Av Beira Rio é boa para a cidade?
 
Se o corte de árvores vai ser “compensado” com replantio e a duplicação vai diminuir o congestionamento, porque 
algumas pessoas são contra? Seriam elas anti-progresso? O debate na mídia parece reduzir a questão mostrando como 
problema apenas a remoção das árvores, mas o movimento contra a obra está preocupado com muitas outras questões:

Remoção de área da Praça Júlio Mesquita, 
reduzindo o espaço de uma área de lazer amplamente 
utilizada em ponto de alto interesse de para a população 
da região e turistas;

Maior isolamento da orla. 
Com a duplicação toda a orla passará a contar com “um 
novo muro da Mauá”. Só que dessa vez a barreira física 
não será um literalmente um muro, mas uma larga via 
com oito faixas de rolamento de alta velocidade;

Mais congestionamentos. 
É cientificamente comprovado que o aumento de vias 
gera mais trânsito, é um fenômeno conhecido como de-
manda induzida, o que acarretará em mais congestiona-
mentos, senão ali, em outros pontos da cidade, gerando a 
necessidade de mais alargamentos;

Maior risco à segurança de pedestres, ciclistas 
e motoristas.
Com o aumento da via, aumentará provavelmente a 
velocidade média dos veículos, especialmente fora dos 
horários de pico, aumentando o número e a gravidade 
dos acidentes na via;

Maior poluição atmosférica E SONORA
Com o aumento do fluxo dos carros e novos congestion-
amentos, aumentará o índice de poluição atmosférica, 
que em POA já é mais de duas vezes acima dos níveis 
recomendados. Segundo a OMS, a má qualidade do ar 
mata 2 milhões de pessoas por ano.

Menos segurança nas ruas
O aumento do fluxo de carros, barulho, poluição do ar e 
a degradação visual tornarão a área mais hostil aos pe-
destres. Com menos pedestres, a área fica mais deserta 
e portanto maior o perigo de assaltos. Esse perigo leva 
ainda mais pessoas a preferirem se deslocar de carro do 
que se arriscarem a pé ou de ônibus, alimentando um 
ciclo vicioso.

Remoção de árvores
Para duplicar da via, serão removidas mais de cem árvores 
adultas. Árvores contribuem para a redução da poluição 
atmosférica, sonora, como amenizadora de temperatu-
ras, fornecem abrigo e alimento para a fauna, sombra e 
são esteticamente agradáveis. As árvores que serão plan-
tadas como “compensação” levarão pelo menos 30 anos 
para se tornarem adultas e começarem a proporcionar as 
mesmas vantagens que as árvores que já estão lá hoje. O 
corte de árvores e a substituição de gramado/terra por 
asfalto para pássaros e outros pequenos animais significa 
a redução imediata da oferta de alimento e abrigo. Como 
mudas de árvores oferecem pouco para esses animais, a 
compensação ambiental é insignificante para eles;

Menos permeabilidade do solo, mais probabili-
dade de alagamentos e enchentes 
A troca de solo permeável por asfalto faz com que uma 
maior quantidade de água não consiga ser absorvida pelo 
solo, ela então acaba escoando para a rede de águas plu-
viais ou para o Guaíba. Isso acarreta num aumento da 
possibilidade de alagamentos e inundações, bem como 
impede o reabastecimento dos lençóis freáticos;

Degradação visual da cidade. 
Grandes vias e avenidas tendem a ser feias e degradam a 
paisagem urbana. Isso é ainda mais grave quando ocorre 
em uma área de interesse público e de potencial turístico. 

Desperdício de dinheiro público
O dinheiro que será investido nessa obra, poderia ser in-
vestido em obras de mobilidade urbana real, como inves-
timento em transporte público, qualificação dos espaços 
para pedestres, ciclovias, etc., investimentos em saúde, 
educação, enfim, medidas que tragam benefícios REAIS.

Estudos mostram que duplicações de vias e viadutos geram o que se chama “tráfego induzido”, aumentando o numero 
de veículos nas ruas e gerando novos congestionamentos ainda maiores. 
Ruas de muitas vias são hostis para pedestres e somadas a um trasporte público caro e de má qualidade acabam gerando 
mais uso do carro, causando aumento dos congestionamentos que então geram um aumento da percepção enganosa das 
pessoas de que precisamos de mais ruas, mais largas e mais rápidas. Mas ruas mais largas e rápidas, também se tornam 
mais barulhentas, poluídas, perigosas e inseguras, fazendo com que mais  pedestres e usuários de ônibus escolham mi-
grar seus deslucamentos para o modal carro. Assim,  aumentam a poluição, o barulho, as doenças e os atropelamentos 
o que estimula ainda mais esse processo. É uma retroalimentação sem fim que torna a cidade mais hostil pra todos.

Pesquise, informe-se. Porto Alegre está indo na contramão das tendências urbanisticas mundiais. Cidades na Europa 
e Estados Unidos estão diminuindo a largura de suas ruas e demolindo viadutos. Obras que vão tornar a cidade mais 
desagradável e piorar a qualidade de vida dos cidadãos não podem ser chamadas de progresso ou desenvolvimento. 


