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ONTANHAS, MUITAS CURVAS, cerca de
200 mi l visitantes, quatro áreas de compe-
tição distantes umas das outras e menos
de seis anos para harmonizar tudo isso.
Esse é o tamanho do desafio que repousa
sobre a mesa dos responsáveis por criar
maneiras de transportar pessoas den-

tro da cidade do Rio de Janeiro durante os Jogos de 2016.
As soluções têm de ser novas, mas o problema é ancestral.
Desde o fim do Panamericano de 2007, organizadores, autori-
dades e especialistas sabiam que o transporte urbano seria um
dos itens que gerariam mais desconfiança do Comitê Olímpi-
co Internacional (COI), antes de nomear a cidade como sede
da Olimpíada. Mas o Rio apresentou projetos que, mais que
deslocamento facilitado, prometiam deixar um legado de
desenvolvimento para o carioca. E assim ficou com os Jogos.

Para que os planos saiam do papel e comecem a se
incorporar à paisagem, os governos municipal, estadual e 
federal planejam investir, até 2016, mais de R$ 10 bilhões.
A maior parte da verba será gasta para reformar o Aeroporto
Internacional Tom Jobim, implementar o BRT (Bus Rapid
Transit, ou ônibus de trânsito rápido) em corredores
exclusivos, dobrar a malha cicloviária, comprar novos trens,

recapear ruas e avenidas e inaugurar a linha do metrô
que vai ligar a Barra à zona sul. Tudo para desestimular o 
uso de transporte motorizado individual. A melhora dos
equipamentos é apenas parte dos objetivos. "A solução para
as questões da mobilidade urbana em nossa cidade não está
somente na construção de novas vias, mas na qualificação do
transporte público, para que ele venha a tornar-se a melhor
opção para os deslocamentos diários da população", diz o 
secretário municipal de Transportes, Alexandre Sansão.

Para Ruy Cezar, titular da Secretaria Especial Copa 2014
e Olimpíada 2016, o ideal é que a cidade se prepare para
que a "família olímpica" (atletas, dirigentes, juízes, etc.) e os
espectadores circulem afetando o mínimo possível a rotina da 
cidade. Não é tarefa fácil. Ele avalia que a principal ferramenta
para auxiliar o transporte na cidade são os BRTs - os ônibus
circularão por três corredores expressos que serão construídos
para ligar a Barra da Tijuca (onde vai ficar a Vila Olímpica e 
a maior concentração de competições) às zonas sul, norte e 
oeste do Rio de Janeiro. Essas pistas serão exclusivas para os
novos ônibus biarticulados com capacidade para transportar
até 200 pessoas cada um. Eles funcionam como uma espécie
de metrô sobre rodas, com direito a centro de controle
operacional e monitoramento.



Com base no cenário atual do Rio de Janeiro, uma com-
petição é para lá de certa em 2016: sem melhorias e adap-
tações, as ruas da cidade serão uma prova de obstáculos
para pessoas com dificuldade de locomoção. Isso não é um
problema exclusivo do cidadão comum interessado em
apenas assistir à Olimpíada. Hoje, a cidade e suas arenas
não estão preparadas para receber nem sequer os atletas
que vão competir nos Jogos Paraolímpicos.

Para tentar melhorar a vida do deficiente amante de
esportes, o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa
com Deficiência (IBDD) fez, em 2008, uma análise sobre
a acessibilidade no estádio João Havelange, o Engenhão,
construído para o Pan-Americano do Rio, em 2007. Cons-
tatou, entre outras coisas, que as rampas não estão com
a inclinação adequada pelas normas da ABNT e por isso
não garantem acesso autônomo aos usuários de cadeiras
de rodas. Além disso, o local destinado para eles assistirem
aos Jogos tem o guarda-corpo na altura da testa, o que limita
a visão do campo de futebol e da pista de atletismo.

"A situação de acessibilidade no Rio é muito, muito
ruim. O que foi feito até hoje é precário e não houve mudan-

ças significativas para auxiliar a mobilidade dos deficien-
tes físicos", afirma Teresa Costa d'Amaral, superintendente
do IBDD. Os problemas são estruturais e precisam de muito
estudo para ser resolvidos completamente. Caso contrário,
surgem soluções que atenuam problemas, mas eles aca-
bam voltando. Exemplo disso são as calçadas que, de fato,
foram rebaixadas para facilitar o acesso de cadeirantes.
Mas, sempre que uma via pública é recapeada, criam-se
desníveis que prendem a roda da cadeira.

Algumas obras para melhorar o fluxo de veículos na c i -
dade contemplam equipamentos que facil itam o desloca-
mento de cadeirantes, como a passarela da foto acima. É 
pouco. Apesar do tamanho do desafio, Teresa calcula que
dê para preparar a cidade e os estádios para que os defi-
cientes não percam nem uma cena dos Jogos do Rio. As
reclamações, afirma ela, não são para assustar. "Há tempo
suficiente para fazer o que é necessário. Não quero ser pes-
simista, mas é preciso alertar que essas obras devem ser
planejadas por pessoas especializadas em acessibilidade
para que tenham qualidade e para que tragam transforma-
ção social à cidade."



Especialista em mobilidade urbana, o professor de engenharia
de transportes do Coppe (Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
graduação e Pesquisa de Engenharia) da UFRJ Ronaldo Balassiano
considera os corredores de BRTs uma boa e rápida solução para o 
tráfego carioca. "Além de o prazo para construção desses corredores
ser menor que no metrô, eles custam menos", diz. Enquanto o gasto
médio de investimento na construção de um quilômetro de
linha de metrô vai de US$ 100 milhões a US$ 150 milhões, o do
BRT custa entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões.

Isso não desestimula o investimento, para lá de necessário,
na expansão do metrô. A malha carioca tem apenas 41 qui-
lômetros e 34 estações - São Paulo tem 69 quilômetros e 
59 estações -, transportando diariamente 550 mi l pessoas,
muitas delas insatisfeitas com o serviço. Os usuários do metrô
reclamam constantemente da falta de carros, dos problemas no
ar-condicionado e da superlotação dos trens. Para dar conta
de parte das queixas, o diretor de relações institucionais do
Metrô Rio, Joubert Flores, informa que já foram comprados
19 novos trens (114 carros), todos com ar-condicionado mais
potente. C o m a renovação da frota, a capacidade de usuários
do metrô poderá dobrar, chegando a transportar 1,1 milhão de
passageiros por dia. "Os problemas de hoje acontecem porque
estamos operando com a frota completa, sem poder tirar carros
das linhas para manutenção. A partir do ano que vem, quando
os novos trens chegarem, o serviço vai melhorar", diz Flores.

Apesar de não ganhar nem mais um metro sequer, o sistema
ferroviário também vai receber investimentos. Eles serão empre-
gados na reforma das estações, que serão equipadas com escadas
rolantes, elevador e rampas para cadeirantes. A frota que percorre
os trilhos da cidade será reforçada com 120 novas composições.
Já foram encomendados 30 veículos vindos da China, todos de
tecnologia avançada e equipados com ar-condicionado. Eles devem
começar a ser entregues em março de 2011.

Para alguns estudiosos, todo o esforço do Poder Público,
embora louvável, será insuficiente para garantir Jogos em
que a circulação de atletas e público não seja um problema.
Cristiano Prado, gerente de infraestrutura e novos inves-
timentos da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro), diz que o pior é o pós-Olimpíada: "Apesar de
serem obras importantes, não trazem o legado de que o Rio
necessita. Caminhos existem, mas eles precisam ser traçados
rapidamente, e não são esses que estão sendo tomados", afirma.

Para descobrir esses caminhos, é preciso que os estudiosos da
vida na metrópole encontrem as melhores respostas para duas
perguntas: como o Rio quer se posicionar depois da Olimpíada?
Queremos aproveitar os Jogos para mudar a vida das pessoas que
moram na cidade ou só fazer um belíssimo evento internacional?
Dependendo das respostas, depois de 2016, o carioca vai poder se
orgulhar de viver numa cidade que ostente um recorde de rapidez
no deslocamento por transporte público.





Text Box
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