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RIO D E J A N E I R O só prospe

ra no horizonte do Cristo 

Redentor, sentencia o ve

lho adágio . Resumo de 

uma cidade dividida, como 

o são todas as metrópoles brasileiras, a ca

pital fluminense, às vésperas da Copa do 

Mundo e a caminho dos Jogos Olímpicos, 

parece reforçar o ditado. Há uma porção 

bafejada pelas obras destinadas a preparar 

o ambiente para os grandes eventos espor

tivos. E há uma parcela que continua aban

donada, esquecida, à margem. 

Há t a m b é m um embate. Para os pla

nejadores públicos, os cerca de 16 bilhões 

de reais investidos até 2016 vão reduzir 

desigualdades his tór icas , integrar regi

ões e, principalmente, recuperar o brilho 

da mais bela capital brasileira. Segundo 

especialistas independentes, essa mon

tanha de d inhei ro só vai r e fo rça r os 

problemas h is tór icos e apressar os i m 

passes de desenvolvimento. 

Hoje, o Rio é um imenso canteiro de 

obras. A TransOeste, corredor de ônibus 

margeado por vias expressas, foi inaugu

rada em 2012 e já lota nos horários de pi

co. São 56 qu i lômet ros para BRTs (Bus 

Rapid Transit, em inglês) entre a Barra da 

Tijuca e os bairros de Santa Cruz e Campo 

Grande. Em obras, a TransOl ímpica l i 

gará os dois principais polos de compe

tições, Deodoro e Barra, na zona oeste. 

Com 39 qui lômetros , a TransCarioca l i 

gará a Barra ao Aeroporto do Galeão, via 

zona norte. Já a TransBrasil, de Deodoro 

ao Aeroporto Santos-Dumont, te rá duas 

pistas exclusivas para BRTs na Avenida 

Brasil. A Linha4 do metrô ligará Ipanema, 

Leblon, Gávea e São Conrado, na zona sul, 

à Barra da Tijuca, bairro que deve assu

mi r de vez o papel de nova centralidade 

no município, tal como o urbanista Lucio 

Costa imaginava nos anos 1960. Só a obra 

do metrô , do governo estadual, é estima

da em 8,5 bilhões de reais. 

São inegáveis os benefícios para uma 

parcela da população. Mas as interven

ções t ê m sido criticadas por quem as en

tende como um aprofundamento das de

sigualdades sociais não só na capital, mas 

em toda a região metropolitana. A come

çar pela vultosa cifra investida na expan

são do m e t r ô por bairros da zona sul a té 

a Barra, justamente a á rea mais rica. O 

novo ramal, com 16 qui lômetros , trans

por ta rá 300 m i l passageiros por dia a par

t i r de 2016. C o n t e m p l a r á parte dos tra

balhadores de favelas como a Rocinha e 

o Vidigal. Mas os especialistas não en

tendem a razão de o governo ter preteri

do a Linha 3 do me t rô , que passaria por 

São Gonçalo e Niterói, onde 1,5 mi lhão de 
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pessoas vivem. "No Rio, o 4 vem antes do 

3", ironiza Sérgio Magalhães , presidente 

do Inst i tuto dos Arquitetos do Brasil. "O 

governo optou por privilegiar a zona sul e 

deixou o subúrbio à míngua." Com meta

de do valor da Linha 4, diz, seria possível 

modernizar os 240 qu i lôme t ros de t r i 

lhos dos trens metropolitanos e conver

tê-los em met rôs de superfície. Isso bene

ficiaria milhões de trabalhadores subme

tidos atualmente a uma viagem de até du

as horas para o centro. 

s i tuação é mais d r a m á 

tica para quem reside na 

Baixada e trabalha no cen

tro. Morador de Duque de 

Caxias, o carpinteiro Luís 

Henrique Araujo, de 33 anos, prefere 

dormir no canteiro de obras a enfrentar 

o trem e mais um ônibus todo dia, numa 

jornada de seis horas, ida e volta. "O inter

valo entre os trens aqui varia de 30 minu

tos a duas horas. E a passagem sai por 18 

reais por dia. Dá quase 400 reais por mês." 

Nem sempre foi assim. Os trens que aten

dem a região chegaram a transportar 1,5 

milhão de passageiros nos anos 1970, mas 

sofreram um progressivo sucateamento 

até a privatização do sistema. Quando a 

Supervia assumiu, em 1998, havia pouco 

mais de 200 mi l usuários. Hoje são 540 mi l 

e a empresa pretende voltar à marca de 1,5 

mi lhão até 2020. 

A cr iação de uma nova centralidade 

na Barra t a m b é m é controversa. Com a 

abertura das vias expressas na zona oes

te, a tendência é de expansão da mancha 

urbana, com ocupação de á reas como 

Guaratiba e Recreio dos Bandeirantes. 

"É uma aposta desastrosa. Desde a dé

cada de 1970, a cidade cresceu t rês vezes 

a á rea ocupada, enquanto a população 

nem dobrou. O projeto olímpico estimula 

a expansão de áreas desabitadas, em vez 

de impulsionar o adensamento popula

cional onde há infraestrutura consolida

da", critica Magalhães. O urbanista Luiz 

César de Queiroz Ribeiro, coordenador 

do Observatório das Metrópoles, ligado à 

UFRJ, concorda. "Estamos perdendo uma 

grande oportunidade de reordenar o ter

ritório urbano." 

Segundo o prefeito Eduardo Paes, os 

projetos do governo municipal podem até 

promover a ocupação de novas áreas nazo-

na oeste, mas as intervenções não favore

cem a população mais rica ou agravam a 

desigualdade socioterritorial. "Todos os 

BRTs estão na zona oeste e na zona nor

te, não passam nem perto de á r ea no

bre", afirmou a CartaCapital {entrevista 

àpág. 23). "Alguns urbanistas criticam a 
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TransOeste pela possibilidade de expan
dir a ocupação de uma área mais virgem, 
como Guaratiba. Mas o que faço com o mo
rador de Santa Cruz ou Campo Grande? 
Deixo ele lá, sem transporte?" 

ex-ministro das Cidades 
Márcio Fortes, atual pre
sidente da Autoridade 
Pública Olímpica, ressalta 
a preocupação durante as 

obras de desconcentrar as competições 
da zona da Barra justamente para incenti
var o desenvolvimento de Deodoro, na zo
na oeste. "Isso pode atrair muitos inves
timentos para essa região, que tem uma 
população jovem enorme e nem de longe 
é um bairro abastado." 

Inspirada no exemplo de Barcelona, 
que transformou o antigo porto da cida
de, Port Vell, em uma área turística de 

Apesar de as principais obras 
de mobilidade reforçarem o 
investimento na Barra da Tijuca, 
o prefeito Eduardo Paes refuta 
a tese de que as intervenções 
possam aprofundar as 
disparidades sociais, econômicas 
e territoriais. Leia a íntegra em 
www.cartacapital.com.br. 

CartaCapital: Os projetos de 
mobilidade contemplam a 
população mais pobre? 
Eduardo Paes: Todos os BRTs 
estão na zona norte ou na zona 
oeste, não passam nem perto de 
áreas nobres. De fato, eles vão 
até a Barra. Mas, em geral, quem 
mora lá não usa ônibus. Também 
vamos revitalizar a zona 
portuária, que não é exatamente 
uma região rica. É o Centro do Rio. 
Você pode dizer que prefere 
metrô a BRT, eu também. Mas o 
custo é 20 vezes maior. E a dona 
Maria, de Santa Cruz, não pode 
mais esperar pelas estações de 
metrô feitas historicamente nas 
áreas mais nobres da cidade. 
CC: Houve preocupação com 
a integração metropolitana? 
EP: Trabalho nos limites da 
minha cidade. 0 meu BRT vai 
parar em Santa Cruz, na zona 
oeste. 0 outro vai até Deodoro. 
A TransCarioca vai até a Ilha 
do Governador. Outro cruza a 
Avenida Brasil. Mas não posso 
invadir Caxias. Em vez disso, 
faço um terminal no Trevo das 
Margaridas, no entroncamento 
da Dutra com a Avenida Brasil. 
0 pessoal que vem da Baixada 
pode descer no terminal e pegar 
um BRT. Em vez de ficar preso 

duas horas do trânsito da 

Avenida Brasil, fará o trajeto 

em 30 minutos. 

CC: Outra crítica diz respeito ao 
desenvolvimento da Barra da 
Tijuca como uma nova 
centralidade da capital. 

EP: Nosso foco é a zona portuária. 
0 Rio de Janeiro sempre fugiu 
dos seus problemas indo para o 
oeste. 0 Centro está degradado? 
Vamos para Copacabana. Não 
dá mais, seguimos para Ipanema, 
depois para o Leblon. Aí inventam 
a Barra da Tijuca, e pela primeira 
vez na história tem um governo 
disposto a voltar ao Centro, 
a revitalizar uma área de 5 
milhões de metros quadrados. 

CC: Os BRTs na zona oeste não 
podem induzir a ocupação de 
áreas hoje desabitadas? 

EP: Alguns urbanistas criticam a 
TransOeste pela possibilidade de 
expandir a ocupação de uma área 
mais virgem, como Guaratiba. 
Mas o que faço com o morador 
de Santa Cruz ou Campo Grande? 
Deixo ele lá, sem transporte? 

CC: Mas os programas de 
habitação também estão 
concentrados na zona oeste. 

EP: Assinei um decreto um ano 
atrás para impedir novos 
empreendimentos do Minha Casa 
Minha Vida na região. De fato, 
o custo da terra na zona oeste 
é muito mais barato. Mas optamos 
por definir áreas próximas dos 
trens ou BRTs. 0 grande exemplo 
é o Bairro Carioca, em Triagem. 
Está em frente ao metrô, próximo 
do Centro. São mais de 2 mil casas. 
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ponta, a prefeitura do Rio l ançou m ã o 

de uma Parceria Púb l ico-Pr ivada para 

revitalizar sua zona por tuá r i a . A meta é 

construir 4 qu i lômet ros de túne is , abrir 

uma via expressa às margens da Baía 

de Guanabara e demolir 4,5 qu i l ôme

tros do viaduto da Perimetral. Para isso, 

Paes promoveu um leilão de Certificados 

de Potencial Adicional de C o n s t r u ç ã o 

(Cepacs), que permitem a vert ical ização 

dos edifícios. A Caixa Econômica Federal 

arrematou o lote por 3,5 bilhões de reais e 

passou a revendê-los. Além de atrair ne

gócios, diz o prefeito, a obra vai ampliar 

a oferta de moradias no Centro. 

ideia é boa, mas o governo 

não reservou espaço para 

a cons t rução de moradias 

para a popu lação de bai

xa renda. O foco é nos ne

gócios, o que tende a agravar ainda mais 

a concentração de empregos no Centro", 

pondera Orlando dos Santos Júnior , da 

UFRJ. Um dos primeiros negócios foi 

firmado com a multinacional Tishman 

Speyer. A empresa pretende erguer duas 

torres comerciais na região. Atualmente, 

o Centro e a zona por tuár ia t ê m menos de 

300 m i l habitantes, 5% da população da 

cidade, e quase 40% das oportunidades 

de emprego. "Não faz sentido revitalizar 

a região sem induzir a ocupação de mora

dias", afirma o economista Carlos Lessa. 

Se o poder público investir na constru

ção de casas para famílias de baixa renda 

nos antigos terrenos de ferrovias, diz, se

ria possível abrigar grande parte dos tra

balhadores do Centro. 

Embora a cidade cresça menos de 0,8% 

por ano, diversos bairros da zona oes

te t ê m inchado antes mesmo da conclu

são da TransOeste e da TransOl ímpica . 

Entre 2000 e 2010, a população da Barra 

daTijucacresceu47,4%, segundooIBGE. 

O mesmo ocorreu em bairros próximos, 

como Recreio dos Bandeirantes (118,9%) e 

Jacarepaguá (56%). Os bolsões de pobreza 

da zona oeste t a m b é m crescem. Sepetiba, 

distante 70 qu i lômet ros do Centro, te

ve uma expansão populacional de 57,6%. 

Na contramão, áreas tradicionais da zona 

norte encolhem. Olaria perdeu 8% da sua 

população, Quintino Bocaiúva, 10,3%, e 

Irajá, 5,4%. "O governo deixou a iniciati

va privada expandir a fronteira imobiliá

ria", afirma João Sicsú, professor daUFR J 

e ex-diretor do Ipea. Já o crescimento dos 

bairros mais afastados, afirma, deve-se à 

valorização dos imóveis, que expulsa os 

mais pobres para a periferia. Ao todo, 3 

m i l famílias foram removidas por conta 

das obras ligadas aos eventos. Enquanto 

isso, 80% dos empreendimentos do Minha 

Casa Minha Vida para famílias de zero a 

t rês salários mín imos estão concentrados 

em Santa Cruz, Campo Grande e Bangu. 

emovido da Vila Recreio 2 pa

ra dar espaço à TransOeste, 

o jardineiro Jorge Santos, de 

52 anos, recusou a oferta de 

uma unidade habitacional 

em Campo Grande, distante 40 qu i lô

metros. "Trabalho para condomínios na 

Barra e na Zona Sul, perderia clientes." 

Enquanto a Jus t iça arbitrava o valor de 
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sua indenização, ele alugou um casebre 

numa favela p róx ima por 420 reais e i n i 

ciou a cons t rução de uma casa. "O apar

tamento que me ofereceram fica numa 

á rea dominada por milícia." Em maio de 

2011, a prefeitura teve de pedir auxílio à 

Polícia Federal para retomar 143 aparta

mentos do Minha Casa Minha Vida em 

Campo Grande, alvo de invasões prote

gidas por milicianos. 

Além disso, o histórico de abandono na 

periferia é notório. Realocada em um con

junto habitacional de Sepetiba em 2001, 

após ver seu barraco incendiado na Favela 

do Caju, a vendedora de doces Henilca 

Alexandre, de 45 anos, v iu a urbaniza

ção chegar ao bairro muito lentamente. 

Demorou anos para chegar o asfalto, a i lu

minação pública, a coleta de lixo. A região 

passa, porém, por um processo de faveli-

zação. "Mais da metade dos beneficiários 

vendeu a casa que ganhou ou abandonou o 

imóvel. Não há emprego por aqui." 

Outro exemplo é o Conjunto Miguel 

Gustavo, em Bangu, mais conhecido como 

Selva de Pedra. O programa habitacional 

dos anos 1970 transformou-se em uma fa

vela do violento Complexo da Coreia, con

trolado pelo tráfico e com apenas um pos

to de saúde e t rês médicos para cuidar de 8 

m i l moradores. E nessa comunidade, com 

a rede de esgoto sempre entupida, que o 

funcionário público Fernando Paulino lu

ta para reativar um centro social. Apesar 

de terperdido dois filhos assassinados, em 

2007 e 2011 (ambos com 18 anos), ele não 

se resigna. "Dá pena ver o prédio aban

donado e essa cr iançada sem futuro. Não 

quero que eles tenham o mesmo destino 

dos meus filhos." 

té a pol í t ica de seguran

ça pública no Rio tem so

frido influência da Copa e 

das Ol impíadas . A maio

ria das Unidades de Polícia 

Pacificadora está na zona sul, no entorno 

de pontos turíst icos e instalações esporti

vas, diz o sociólogo Ignacio Cano, da Uerj. 

"As á reas com maiores taxas de homicí

dios não foram contempladas." Apesar da 

aprovação da população, o próprio mode

lo de UPPs é alvo de cr í t icas . "Criou-se 

um macabro consenso sobre o êxi to da 

iniciativa, até porque a mídia aplaudiu de 

pé a ocupação das favelas, mas a UPP não 

merece ser replicada", afirma a socióloga 

Vera Malaguti Batista, secre tár ia-gera l 

do Instituto Carioca de Criminologia. "É 

um modelo ultrapassado de concentra

ção de forças militarizadas em comuni

dades pobres. O policial impõe revistas 

vexatór ias à população, invade as casas, 

proíbe o f unk, regula o horário de funcio

namento das biroscas, exige autor ização 

para festas. É uma ditadura." 

Não bastasse, destaca o deputado es

tadual Pedro Fernandes (PMDB), o poli

ciamento da região metropolitana é desi

gual. Ele fez um levantamento do número 

de policiais militares em cada bata lhão e 

comparou com o tamanho da população 

atendida. Conclusão: enquanto bairros co

mo o Leblon possuem 157 habitantes por 

policial, em bairros do subúrbio e muni

cípios da Baixada a proporção é de mais 

de m i l habitantes por PM. "As dez Áreas 

Integradas de Segurança Pública com pior 

índice concentram 51,2% dos homicídios 

no estado. Esses bata lhões atendem 41% 

da população, mas contam com apenas 

17% do efetivo policial." 

Em maio, a Companhia Estadual 

de Águas e Esgoto do Rio anunciou as 

obras do esgotamento sani tár io do Eixo 

Olímpico da Barra. Orçada em 60 m i 

lhões de reais, a obra visa atingir a mar

ca de 100% de esgoto tratado na Barra da 

Tijuca até 2016 (atualmente, a cobertura 

é de 85%). Em Duque de Caxias, 60% da 

população não tem esgoto tratado. E o in 

vestimento previsto até 2014 é de 43,5 m i 

lhões de reais, apenas para ampliação do 

abastecimento de água. Não há nada re

servado para ampliar a rede de esgoto. 

A assessoria de imprensa do governo 

do estado afirma: a meta é dobrar o tra

tamento de esgoto da região metropoli

tana, de 30% para 60% dos domicílios, e 

investir 1 bi lhão de reais para a despolui

ção da Baía de Guanabara. Mas os mora

dores de Parada Morabi, em Caxias, estão 

cansados de improvisar pontes de madei

ra para ligar o quintal à rua lamacenta, 

ún ica forma de vencer as valas de esgo

to a céu aberto na porta de casa. "Tenho 

medo de meu fi lho de 3 anos cair nesse 

lodo", af i rma Fábio Barbosa de Lima, 

de 23 anos, hidrojatista desempregado. 

O abastecimento de água na região só é 

garantido com poços artesianos, mas o 

esgoto contaminou os lençóis freáticos. 

"Gasto de sete a oito galões de água mine

ral por mês , porque essa água não serve 

nem para cozinhar", afirma o pintor José 

Aparecido Vieira, de 47 anos, ao mostrar 

o l íquido esverdeado e fétido dentro do 

copo. "O M a r a c a n ã ficou bonito pra ca

ramba. Mas estamos abandonados." 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Marketing esportivo, São Paulo, p. 20-25, 10 jun. 2013.




