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A PROPOSTA DE INTRODUZIR A ZONA PORTUARIA NA

ROTA DOS JOGOS DE 2 0 l 6 ESQUENTA O DEBATE DE COMO

FAZER DO Rio DE JANEIRO UMA CIDADE MUITO MELHOR



Cenario futurista: um renovado

Maracana no centro dos Jogos

Por Fernando Valeika de Barros

Quando bem planejadas, as Olimpiadas podem

mudar, positivamente, o destino e a cara das me-

tropoles que as organizam. Hoje cravada de ele-

gantes hoteis e edificios bonitos, a orla de Barce-

lona foi reinventada para brilhar a partir de 1992,

quando acolheu a festa do esporte. Sufocada pela

poluicao industrial e por matadouros, a regiao da

Baia de Sydney era um ponto negro na capital da

Australia, antes de ser salva por uma bem-suce-

dida operacao urbana para os Jogos de 2000. No

centro de Seul, capital e maior cidade da Coreia

do Sul e sede das competicoes em 1988, o Stream

- um riacho que corta a regiao central - era sujo

e abandonado. Hoje, suas aguas sao cristalinas,

tern peixes e correm no meio de trilhas arboriza-

das, otimas para o lazer da populacao.
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Ha dois anos, Pequim tirou de seu terri-
torio 912 fabricas poluidoras. No lugar
delas entraram bairros novos em folha
com predios tocados com novas fontes
de energia renovavel. Os ingleses estao
transformando - e para muito njelhor
- Stratford City, hoje uma area cortada
por canais de aguas poluidas, que em
dois anos tera a vila que abrigara os afle-
tas, o Estadio Olimpico, o centra de im-
prensa e de TV, a piscina e o tanque de
mergulho, o velodromo, os ginasios de
handebol, hoquei e as pistas de moun-
tain bike. Tudo para as Olimpiadas de
2012. A regiao sera conectada ao cen-
tro londrino em apenas sete minutos e
tera 12 linhas de trens, metros subter-
raneos e de superficie e novos aparta-
mentos, espalhados em predios de dez
a 20 andares, seguindo as ultimas ten-
dencias da arquitetura ecologicamente

correta. O Rio de Janeiro, que recebe-
ra a bandeira dos cinco aneis em 2016,
tern uma area com esse mesmo perfil
decadente, com todos os ingredientes
para ser regenerada: a zona portuaria.
Por enquanto, colocada meio de es-
canteio no planejamento da Rio 2016,
ela pode ser a bola da vez nas Olimpi-
adas. Ja ha um consideravel pacote de
obras na mesa de engenheiros e arqui-
tetos, que inclui a despoluicao da Baia
da Guanabara, a urbanizacao de fave-
las, uma serie de novas avenidas e so-
lucoes para deixar o transporte cole-
tivo mais rapido e eficiente na cida-
de. Agora, a zona portuaria pode ser
incluida na mare modernizante. "Na
epoca em que o projeto do Rio foi apre-
sentado ao Comite Olimpico Interna-
cional, nao havia um acordo entre os
governos federal, estadual e municipal

sobre como recuperar a zona portuaria;
agora ha", diz Sergio Magalhaes, presi-
dente do Instituto dos Arquitetos do
Brasil. Com terrenos de sobra e estra-
tegicamente localizada no coraçao da
cidade, a regiao poderia receber alguns
dos empreendimentos que, pelo proje-
to original, seriam construidos na Bar-
ra da Tijuca. Um deles, a Vila Olimpi-
ca, que recebera 16 mil atletas e o cen-
tro de imprensa. Eventuais alteracoes
no projeto das Olimpiadas de 2016 te-
rao de passar pela aprovacao do COI,
que estara reunido no Rio de Janeiro,
no proximo mes de maio. Mas, desde
que isso nao gere atrasos no cronogra-
ma, certamente o sinal verde sera dado.
E, com ele, o Rio transformaria uma
area degradada em bom investimen-
to, como fizeram Barcelona, Sydney e
- agora - Londres.



A renovaijao a toque de caixa da zona portuaria do Rio de
Janeiro daria um impulso e tanto para uma revitalizacao em
pleno corac.ao da cidade. Exatamente por causa do abando-
no dessa area, por decadas, ha espaco para predios de escri-
torios e residencias com vista panoramica para o mar e per-
to de uma praça arborizada, hoje ocupada por um estacio-
namento de 35 mil m2. Antigos armazens, que hoje ninguem
quer visitar, poderiam ter quiosques, restaurantes, parques e
espacos para shows. Tambem irao para la atracoes com po-
tencial para atrair visitantes, como a Pinacoteca do Rio e o
Museu do Amanha, construido em parceria com a Fundacao
Roberto Marinho. Toda essa parte recuperada poderia ser Ii-
gada, facilmente, ao restante da cidade com linhas moder-
nizadas de trens de subiirbio, com padrao de metro, e corre-
dores de onibus, os BRT. Ligarao a Barra da Tijuca, onde es-
tara um dos polos de competicoes, a zona norte, onde ficam
os estadios do Maracana e Joao Havelange e o Complexo de
Deodoro. Todas as obras do sistema estao orcadas em 5 bi-
Ih5es de dolares, mas faze-lo passar pela zona portuaria nao
causara uma explosao nas contas, ate porque a regiao fica no
meio do caminho.
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Uma das vantagens do Rio e que os
principals estadios e ginasios ja estao
praticamente prontos. O Maracana,
onde serao realizadas as cerimonias
de abertura e encerramento e alguns
dos mais importantes jogos de futebol
masculino e feminino, sera reformado
para a Copa do Mundo de 2014. Os Jo-
gos Pan-Americanos de 2007 deram a
cidade outro estadio, o Joao Havelange,
onde acontecerao as provas de atletis-
mo. O ginasio do Maracanazinho, um
templo do volei, tambem passou por
obras para o Pan. Idem para o Com-
plexo Aquatico Maria Lenk, que tera
disputas de nataçao, saltos ornamen-
tais e polo aquatico, e para a Marina
da Gloria, na qual ocorrerao as rega-
tas de iatismo. Fica para ser constru-
ido o Complexo de Deodoro, na zona

norte da cidade, em que estao previs-
tas as provas de mountain bike e BMX
4 e da canoagem. "Mais de 50% das
instalacoes esportivas da cidade estao
prontas e temos tempo", afirmou Ricar-
do Leyser, secretario-executivo do go-
verno federal para a Rio 2016, durante
um seminario organizado pelo Institu-
to de Arquitetos do Brasil, para discu-
tir o planejamento do evento. Segundo
ele, outra vantagem e que, em relacao
ao que falta erguer no Complexo Es-
portivo de Deodoro e no Parque Olim-
pico de Jacarepagua, o cronograma e
flexivel. Se a zona portuaria entrasse
na festa olimpica, o Rio celebraria o
maior evento esportivo da sua histo-
ria de cara nova e em grande estilo.
E com mais um cartao-postal digno
de uma Cidade Maravilhosa.
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