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De como algumas cidades optaram 
por transportar subterraneamente - II

s transportes urbanos, nomeadamente os au-
tomáticos, cabem necessariamente na qualidade 
de instrumentos e a sua implementação determina 
prudência quando têm que assistir e servir uma 
cidade tradicional, ou não se quer correr o risco de, 
por via de mera conveniência instrumental, que nem 
sequer faz parte de uma ideia orientadora e geradora 
de urbanismo, reduzam, pelo seu impacto, a única 
“ideia de cidade” tal como configurada.

Quando a questão é avaliada com essa prudên-
cia, o espaço subterrâneo é geralmente a reserva 
disponível que permite acomodar todo os crescentes 
requisitos utilitários sem que a sua presença resulte 
em acumulação e, por isso, resulte em congestiona-
mento do espaço que habitamos.

Por isso, sempre que há a oportunidade de 
uma grande obra de renovação urbana os espaços 
de escavação são sempre enormes porque não se 
pode deixar de tirar partido da oportunidade de aí 
incluir todas as soluções, face às necessidades já 
detectadas, como ainda o que se possa ainda reservar 
e antever ser necessário, nomeadamente interfaces 
de transportes, redes e serviços.

Quando se fala dos critérios que pesam hoje em 
dia sobre interfaces de transportes urbanos contem-
plam-se requisitos que permitem aos passageiros 
de qualquer condição de mobilidade efectuarem as 
suas ligações sem barreiras arquitectónicas, sem 
exposição à intempérie, em segurança, eficiência 
e comodidade.

Essa qualidade é geralmente designada pela 
expressão “seamless” (i.e. sem costura, i.e. transição 
contínua, sem interrupção). Se prestarmos atenção 
que nas estações de correspondência do metropo-
litano de Hong Kong, a linha que temos do outro 
lado da plataforma onde chegamos, não é a mesma 
linha em sentido oposto, mas exactamente a linha na 
nova direcção que queremos tomar, sem precisarmos 
de mudar de plataforma ou de nível e efectuando 
apenas um curto percurso, percebemos que todo o 
esforço de comutação foi assegurado pelo próprio 
desenho da configuração dos túneis, fazendo disso 
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a principal estratégia do serviço na perspectiva da 
gestão pública que permite competir em conforto 
e eficiência com o transporte particular. 

Em Macau já se realizaram dois vultuosos 
estaleiros (Praça Ferreira do Amaral e Tap Siac) 
e nenhuma intervenção foi vista como uma opor-
tunidade de articular, arrumar, sistematizar ou 
reservar os espaços que se antevêem necessários, 
que sejam mais do que o alcance pontual daquelas 
intervenções. Conhecendo o impacto e o transtorno 
que um estaleiro daquelas dimensões tem no espaço 
público, ocorre que esses estaleiros não se devam 
repetir brevemente naqueles lugares à medida que 
as necessidades vão surgindo. 

A ideia de descongestionamento do espaço 
que habitamos também não é exclusiva ao espaço 
urbano. No nosso espaço doméstico é normal não 
nos importarmos que as canalizações sejam à vista 
na garagem e nas arrecadações mas já não faz parte 
dos actuais standards da habitação que, nos espaços 
a que damos mais valor, exista qualquer tipo de 
canalizações à vista.

Neste tipo de equações, e na falta de outras, 
persistem também instrumentos intelectuais que 
orientaram gerações anteriores, nomeadamente o 
mote “menos é mais”. Neste caso “menos” ocupa-
ção será sempre “mais” espaço ou, no mínimo, a 
manutenção do espaço que existe.

Mas ideia que também poderá ser prejudicada 
por interesse. No ponto de vista comercial “menos” 
nunca há-de corresponder a “mais” fornecimentos e 
no ponto de vista do consumidor compulsivo “me-
nos” nunca há-de significar “mais” gratificação.

Mas “menos” já poderá significar “mais” por 
via do uso mais racional de recursos, sendo que 
espaço urbano é um recurso, mas para tanto é 
preciso aderir a ideias e não somente a utilidades 
ou gratificações.

s cidades poderão também ser vistas como 
espaço de representação, ou seja, o palco da vida. 
Nesse reporte poderá também haver coisas que 
fazem parte da cena, outras dos bastidores.

Não será difícil imaginar que cenas elaboradas 
necessitem de dispositivos de bastidores complexos, 
todavia sem se revelarem em cena.  Hoje em dia os 
espaços de bastidores de que um palco necessita 
excede largas vezes o espaço do próprio palco porque 
todos os dispositivos que suportam aquela realidade 
simulada em verdade fazem parte de uma realidade 
muito real, todavia escondida.

Para o tipo de realidades que resultam numa 
aparentemente simplicidade mas que na verdade 
resultam de muita concepção e esforço, invoca-se 
por vezes o movimento do cisne a deslizar sobre a 
água, o qual resulta de muito movimento debaixo 
de água, todavia ninguém nota e toda a gente julga 
ser por “graça”.

Muitas das realizações no Mundo Disney estão 

associadas a histórias que formam muitos dos mitos 
que se contam. Diz-se que Walt Disney ficou pertur-
bado no dia que viu o “cowboy” a passar em frente 
à “Tomorrowland” enquanto mudava de turno, 
porque essa visão destruía toda a magia, e que daí 
terá resultado a origem dos “utilidors”, termo que 
derivou da conjunção de “Utility” e de “Corridor”, e 
são a razão porque tudo acontece no Mundo Disney 
sem interrupções ou transições perturbadoras (i.e. 
“seamless”) como por magia.

Os maiores e mais famosos “utilidors” do mundo 
existem nos parques temáticos da Disney, mas estes 
“utilidors” são mais que as circulações de “casting”. 
Asseguram também a recolha de lixo pneumática 
“AVAC”, (Automated Vacuum Collection, também 
chamado “pneumatic refuse collection”) além das 
usuais redes de serviços urbanos. São também os 
canais automáticos de complexos vestiários que 
recolhem todos os dias os figurinos e as fardas numa 
central, onde são tratados e entregues ao funcionário 
no próximo turno em condições impecáveis, espaços 
de pausa, cafetaria para empregados e também as 
salas “DACS”, “Digital Animation Control System”, 
que controlam tudo no parque, assegurando os 
alinhamentos de todos os Audio-Animatronics, 
mas também a monitorização da iluminação geral, 
sistemas de protecção contra incêndios, falhas de 
equipamentos e de energia.

A circulação nesses extensos túneis é feita em 
veículos eléctricos. Os únicos carros a combustível 
que entram nos “utilidors” são ambulâncias e os 
carros blindados que recolhem as receitas.

A estratégia de construção destes túneis teve 
também em atenção as condições do solo no local 
que apresentava níveis freáticos bastante próximos 
da superfície. Por isso, construíram-se os “utilidors” 
quase à superfície, aterrando o espaço envolvente 
com o solo que resultou da escavação de lagos 
artificiais que existem no parque. Disso resultou a 
elevação do nível do pavimento de todo o recinto.

Ou seja, esses corredores configuraram túneis 
mas o processo construtivo não é mais que abertura 
de valas a céu aberto que serão recobertas com o 
futuro pavimento exterior.

Nada mais do que a solução que muitas capi-
tais europeias adoptaram no sec. XIX, de entre as 
quais Paris e Viena, nas profundas transformações 
que sofreram e que explica como se construíram 
as grandes galerias subterrâneas de drenagem e 
de transportes ferroviários, encanaram-se ribeiras 
urbanas e explica porque muitos edifícios antigos 
têm hoje duas e três caves (caves que resultam dos 
pisos baixos dos edifícios anteriormente existentes 
no local), porque as cidades simplesmente subiram 
de nível com o entulho resultante das demolições 
(nem sequer havia capacidade de transportar tanto 
entulho a vazadouro), ao mesmo tempo que se 
resguardavam assim dos ocasionais aumentos de 
caudal e consequentes cheias dos rios que atraves-
sam essas cidades. Na altura ainda não se falava do 
aquecimento global.

oltando às nossas cidades de hoje, muitos dos 
dispositivos que hoje em dia as cidades recorrem são 
necessariamente complexos. Muitos foram inicial-
mente desenvolvidos e experimentados nos parques 
temáticos e nas exposições universais já desde o sec. 
XIX. Hoje em dia, os dispositivos a que a realidade 
urbana recorre está ao nível da complexidade que 
nesses parques assegura os efeitos especiais.

Sequer a realidade destes dois mundos é já 
intransponível, nomeadamente quando o próprio 
espaço urbano já serve também estratégias de re-
construção histórica e de turismo cultural, natural-
mente salvaguardadas as sensatas adaptações. 

O resultado final é que, tanto o quotidiano ur-
bano, como o entretenimento urbano, suportam-se 
em dispositivos adaptados que são essenciais para 
a execução do seu próprio guião, seja por via da es-
tratégia comercial privada, seja por via da estratégia 
de gestão pública.

Voltando ao nosso território de especificidades, 
de entre as quais faz parte a discussão se ordenamen-
to territorial é desejável ou não, a discussão sobre 
a necessidade de planear ou de infra-estruturar 
revela-se ser mais um argumento do sector público 
do que para o sector privado. Para as concessio-
nárias, nomeadamente no complexo Venetian, as 
infra-estruturas subterrâneas foram desde o início 
planeadas massivamente, não só no sentido de 
suportar o dia-a-dia da operação, como também 
no sentido de assegurar manutenções e reparações 
sem perturbar, ou sequer serem notadas. Ou seja, os 
standards que servem a fantasia e o laser na RAEM 
são de longe mais programáticos do que os standards 
que servem a realidade urbana.

s compromissos que se operaram nas inter-
venções urbanas na RAEM, nomeadamente os 
que se conheceram com a intervenção no Tap Siac, 
explicam-se frequentemente por via das redes de 
serviços já existentes nos locais.

Se observarmos que muitos edifícios históricos 
já foram iluminados a querosene, a gás e a electricida-
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de, e que, mesmo na era da electricidade, esses edifí-
cios já tiveram as suas redes várias vezes substituídas 
para dar lugar a diversas gerações de equipamentos, 
cada vez melhor adaptados às características desses 
edifícios, parece que neste caso não deveria haver 
dúvida que “é o Maomé que vai à montanha” e não 
o contrário, ou seja, que é a intervenção urbana que 
é assistida por redes de serviços e não a intervenção 
urbana que é condicionada por redes de serviços, 
porque são realizações com prolongamentos no 
tempo e expectativas diferentes.

Mas também, sempre que há condições de 
conduzir uma grande obra de renovação urbana é 
sempre uma oportunidade de actualizar as redes 
de serviços urbanos, nomeadamente de as orga-
nizar e conduzir em “utilidors” adequados, para 
que possam ser visitáveis para manutenção e para 
que cada concessionária (SAAM, CEM e CTM) não 
tenha que impedir a cidade com abertura de valas 
sempre que tenha que instalar, reparar ou substituir 
essas redes.

Também qualquer argumento que uma interven-
ção de fundo causa constrangimentos a nível de funcio-
namento da cidade só poderá ter peso se a intervenção 
não estiver suportada por um sentido de estratégia, 
de valor ou de alcance, ou seja, se verdadeiramente se 
acredita, ou não, nessa intervenção.

o ano de 2006 o executivo da RAEM confiou 
à concessionária «CSR Macau — Companhia de 
Sistema de Resíduos, Limitada» a implementação 
de uma rede de recolha pneumática de lixo, obra 
designada por «Concepção/Construção, Operação e 
Manutenção de um Projecto Piloto de um Sistema de 
Recolha Automática de Resíduos Sólidos em Macau» 
da qual a única coisa que se conhece sãos os avisos 
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 
em relação ao condicionamento do trânsito nas ruas 
em que a rede vai sendo instalada. 

O sistema permite que os resíduos sólidos 
domésticos sejam recolhidos instantaneamente 
nos locais sem qualquer necessidade de armaze-
namento temporário, com enormes vantagens para 
a higiene e saúde pública, nomeadamente face às 
características climáticas adversas para a higiene 
e saúde desta região do globo, mais a vantagem de 

não mais serem necessários carros de recolha de 
lixo a circular todas as noites na cidade.

Se conjugarmos tudo isso com a grande densi-
dade demográfica, Macau é bem capaz de ser o lugar 
do mundo onde o sistema poderá vir a revelar-se 
mais útil e rentável.

A medida cabe exactamente na categoria dos 
apetrechamentos urbanos com capacidade apa-
ziguadora, da qual resulta imediata distribuição 
de bem estar. É geralmente o tipo de medida que 
permite realizar algum capital político para uma 
administração municipal. Estranhamente a sua 
divulgação é quase imperceptível e o entusiasmo 
da população é nenhum.

Se consideramos que esta solução era a única 
que faltava na RAEM para que todos os serviços 
urbanos de abastecimento (água, electricidade e 
comunicações) e de recolha (drenagens pluviais, 

esgotos e resíduos sólidos) passassem a ser efec-
tuadas por redes automáticas,  e que somente 
algumas cidades hoje em dia já beneficiam par-
cialmente de um sistema de recolha de resíduos 
sólidos, faltando na RAEM somente a circulação 
de pessoas em redes de transporte automático, 
tal como já se está a configurar, naturalmente 
que não ocorre onde na RAEM possa haver um 
sentido avesso à actualização.

A questão já se poderá revelar todavia avessa 
no sentido se o estabelecimento das redes urbanas 
deverão ser do critério e da discrição das conces-
sionárias, ou se deverão antes evoluir no sentido de 
se conjugarem e de se sistematizarem em soluções 
integradas, melhor arrumadas e de melhor gestão 
que naturalmente não é comando ao alcance da 
iniciativa das concessionárias. A questão já poder-
se-á revelar avessa no sentido do seu comando 
centralizado, ou seja, de um guião de cidade, ou 
seja, do planeamento integrado.

Se aquilo em que a cidade se suporta deve re-
sultar de um somatório, senão de mera acumulação 
das contrapartidas concessionadas, ou se a cidade 
deve antes estar em posse de um guião que integra as 
participações das concessionárias na directa medida 
da expectativa avaliada e prevista por esse guião.

onhece-se a corrente funcionalista do Movimen-
to Moderno da Arquitectura que considerava que a 
planta dos edifícios era o desenho gerador porque 
permitia elaborar e verificar as relações funcionais 
entre os diversos espaços.

Em urbanismo admite-se que o desenho gerador 
é antes o perfil transversal das vias, não só para con-
trolo da caracterização ambiental e das proporções 
do espaço público, (em http://www.streetsections.
com existem mais de 1000 exemplos perfis de ruas 
acompanhados da respectiva fotografia que permite 
identificar do que cada rua é composta e que, na sua 
forma, as torna especiais), mas principalmente do 
modo de disciplinar todas as circulações, pessoas e 
serviços, assim como acomodar espaços de reserva 
para conduzir eventuais necessidades, e o desenho 
que define o que é para ter presença no espaço pú-
blico e o que é para ser conduzido nos bastidores 
desse espaço, ou seja subterraneamente.

De todas essas conduções o transporte automático 
urbano em vias exclusivas é obviamente a rede mais 
volumosa e a única com capacidade de determinar 
por si oportunidade em reorganizar e integrar outras 
redes, do mesmo modo que os tabuleiros das pontes 
entre Macau e Taipa foram oportunidade de integrar e 
distribuir serviços entre a península e as ilhas.

Mesmo na actual e renovada substância da 
cidade, continua a ser na matriz do seus espaços 
públicos que a cidade se reconhece. Nessa matriz, a 
condução de estruturas aéreas massivas e contínuas 
há-de sempre ser vista como uma ocupação excessiva 
e obviamente um compromisso cujo custo é para ser 
pago pela cidade em bloco.

O espaço urbano é acima de tudo um recurso. 
Uma gestão sustentável de recursos não utiliza esse 
espaço tendo para o mesmo efeito outros disponíveis, 
nomeadamente o espaço subterrâneo.

Do ponto de vista técnico, estruturas enterradas 
não seriam necessariamente túneis mas antes valas 
que se constróem a céu aberto e recobertas pelo 
próprio espaço urbano. Estruturas que, nas caracte-
rísticas do solo de Macau, funcionariam antes como 
pontes abaixo do nível do solo, apoiadas do mesmo 
modo que se apoia qualquer estrutura acima desses 
solos, nomeadamente viadutos.

Ponderadas e ajustadas todas as considerações 
reunidas à data para o sistema de transporte auto-
mático na RAEM, falta ainda declarar se o sistema 
a que se aderiu exclui de todo a possibilidade de 
alguns troços na cidade poderem não ser aéreos, 
ou se todas as vantagens reunidas nesse sistema 
determinam que a sua distribuição seja necessa-
riamente, e exclusivamente, aérea.

Se nessa questão não existir qualquer tipo de 
flexibilidade, não é certamente um sistema adaptado 
e mais uma vez o argumento instrumental e comercial 
não corresponde ao argumento intelectual, prejuízo 
que a cidade pagará em bloco, argumento intelectual 
que mais uma vez não vingará, mas que eventualmente 
se recordará, todavia já tarde demais, no dia em que 
o subsolo da cidade tiver que ser aberto para actuali-
zação das outras redes entretanto obsoletas, tal como 
aconteceu na baixa de Macau quando teve que se abrir 
e actualizar toda a rede de saneamento em 1992.

Mesmo numa cidade que cresce em altura e 
cresce em espaços interiores, continuam a existir 
espaços de excelência que se fruem no exterior e ao 
nível do solo. Por isso, continua a configurar-se um 
sacrifício que, a título de exemplo, a Praia Grande 
seja contornada por uma estrutura aérea, ou que 
o Centro Cultural de Macau seja separado do seu 
jardim por uma estação aérea mesmo em frente ao 
envidraçado da Sala de Ensaios.
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