
Garantir a qualidade dos espaços ar-

quitetônicos que abrigarão jogos da Copa

do Mundo de Futebol de 2014 vai exigir

muito cuidado. Primeiro porque, ao que

parece, o processo de escolha das 12

sedes será mais político do que técnico.

Em segundo lugar, porque proprietários

de estádios estão se associando aos go-

vernos locais e contratando arquitetos por

vezes sem qualificação técnica, que apre-

sentam propostas de risco. Por um lado,

seria louvável que, para manter o alto nível

dos projetos, fosse formada uma comissão

encarregada de escolher os profissionais

e afastar amadores da disputa. Por outro,

a maneira como as coisas estão cami-

nhando é uma prova cabal do livre mer-

cado: tem trabalho quem tem contatos.

Os projetos ainda não estão prontos:

o que foi apresentado para a Federação In-

ternacional de Futebol Association (Fifa) no

relatório da Confederação Brasileira de Fu-

tebol (CBF) são estudos preliminares, mui-

tos deles quase primários. E, na fase atual,

há muita cautela por parte dos envolvidos

em publicar esses estudos. Das 18 propos-

tas levadas à Fifa como possíveis sedes,

apresentamos três - todas com grande

chance de serem escolhidas. O Beira-Rio,

estádio do Internacional, em Porto Ale-

gre, revela o plano mais ambicioso. Além

da modernização do estádio em si - cujo

destaque é a nova cobertura -, o trabalho

desenvolvido pelos jovens arquitetos do

Hype Studio contempla uma espécie de

reurbanização da orla do rio Guaíba, em

parte ocupando área da municipalidade.

Ainda no Sul (serão dois os escolhidos

nessa região, com Florianópolis como a

terceira concorrente), o desenho da nova

Arena da Baixada (pertencente ao Atléti-

co Paranaense), criado pela associação

entre os escritórios de Hector Vigliecca e

Carlos Arcos, amplia a capacidade do es-

tádio. E assim como os outros projetos

aqui apresentados, a nova cobertura do

Arena tem a missão de, além de prote-

ger os amantes do esporte bretão, trans-

formar o espaço em ícone arquitetôníco.

A proposta de Brasília - que concor-

re por uma das possíveis duas vagas da

região Centro-Oeste com Goiânia, Cuia-

bá e Campo Grande - é a única que será

realizada pelo mesmo escritório res-

ponsável pelo desenho original. O Está-

dio Mane Garrincha, projetado por ícaro

de Castro Mello, será ampliado por seu

estúdio, agora comandado por Eduar-

do e Vicente de Castro Mello, filho e neto,

respectivamente, do maior especialis-

ta em arquitetura esportiva que o Bra-

sil já teve. (Por Fernando Serapião)





De início, era apenas a sequência do programa

de modernização do Beira-Rio - estádio do Sport

Club Internacional de Porto Alegre, implantado à

margem do rio Guafba nos anos 1960 (projeto do

engenheiro Rui Tedesco) -, que, após uma série de

obras que vêm sendo realizadas naquela praça es-

portiva nos últimos anos, chegava à etapa da cober-

tura de assentos e portões de acesso. Como o Brasil

foi o país escolhido para sediar a Copa do Mundo de

2014, o projeto do Hype Studio ampliou-se para um

plano de urbanização de trecho da orla, no qual fo-

ram agregadas áreas vizinhas ao complexo esportivo.

Além de transformar plástica e funcionalmente o

Beira-Rio, a proposta prevê a implantação de constru-

ções em trecho de margem de propriedade do clube

e expande-se para áreas vizinhas, que pertencem à

prefeitura. Para os autores, esses terrenos encontram-

se subutilizados ou ociosos, em ponto de invejável lo-

calização. Endossada pelo Colorado, como também é

conhecido o Internacional, a inclusão de novas áreas

e usos pode permitir o funcionamento mais intenso

do complexo - hoje quase restrito a eventos esporti-

vos -, ampliar o número de interessados e potenciali-

zar a atenção de investidores.

O plano elaborado pelo

Hype Studio propõe, entre ou-

tros elementos, a implantação

de três edifícios altos (dois ho-

téis e um centro médico), um

pavilhão de exposições com

campos de futebol na cober-

tura, uma série de prédios que

vão compor o Centro Cultural

do Samba, uma marina jun-

to ao Guaíba e várias praças

alinhadas à margem do rio.

Para os arquitetos, as in-

tervenções integrarão o teci-



do urbano consolidado e a orla do rio, em

uma área hoje considerada hostil aos pe-

destres, com bloqueios que impedem a

passagem entre as avenidas Padre Caci-

que e Beira-Rio, que envolvem o estádio.

Mesmo tendo trabalhado durante cerca

de um ano no desenvolvimento do plano,

seus autores não o consideram totalmen-

te acabado. Eles acreditam que o amadu-

recimento das ideias e o cuidado na exe-

cução terão reflexo direto na qualidade e

na riqueza do futuro ambiente urbano.

Para a cobertura do Beira-Rio, o

projeto propõe uma estrutura metálica

com fechamento de lona tensionada,

solução que, segundo os integrantes do

Hype Studio, é leve, de baixa manuten-

ção e pouco impacto ambiental. Para >



isso, cria-se uma linha externa de pila-

res e, com o auxílio da estrutura existen-

te, uma estrutura em balanço, para dentro

do estádio. A implantação em módulos

elimina a necessidade de interdição.

São propostos a reconstrução do anel

da arquibancada inferior com estrutu-

ra pré-moldada, eliminando-se o fosso e

a arquibancada junto ao gramado; a re-

distribuição do sistema de iluminação de

maneira uniforme, na borda da cobertu-

ra; novas cabines de imprensa, junto à

cobertura; novos camarotes e suítes en-

tre os anéis inferior e superior; um anexo

sob a cobertura, voltado para o lago, para

abrigar a loja do clube, museu, praça de

alimentação e restaurante panorâmico.

A proposta pode motivar outras inter-

venções, valorizando a relação da cidade

com o Guaíba. (Por Adilson Melendez) *





Uma das 18 pré-selecionadas para receber jo-

gos da Copa do Mundo de 2014, a cidade de Curi-

tiba tem seu mais provável palco no Estádio Jo-

aquim Américo, popularmente conhecido como

Arena da Baixada, de propriedade do Clube Atlé-

tico Paranaense. Para que a escolha se conso-

lide - a decisão sobre as dez ou 12 cidades que

vão abrigar partidas da competição vai ocorrer

no segundo semestre de 2008 -, obras de refor-

ma e remodelação serão realizadas no local com

base em projeto dos escritórios Vigliecca & As-

sociados, de São Paulo, e Carlos Arcos Arquite-

tura, que tem sedes em Curitiba e Montevidéu.

A arena paranaense é um dos mais recentes

complexos esportivos instalados no país. Os es-

tudos iniciais para sua implantação foram desen-

volvidos pelo escritório Júlio Neves, com altera-

ções posteriores do engenheira Luiz Carlos Volpato.

Ela foi inaugurada em 1999 e atualmente tem ca-

pacidade para 32.864 pessoas. Pelo projeto de

Vigliecca e Arcos, esse número será ampliado

para 41.375. Uma das principais obras previstas

na intervenção é a conclusão das arquibanca-

das junto a uma das laterais do campo - parte de-

las em área onde funcionava o Colégio Expoente.

Na realidade, não se trata apenas da conclu-

são das arquibancadas: esse trecho vai receber

boa parte da estrutura que permitirá o funciona-

mento do complexo esportivo também nas ocasi-

ões em que não houver jogos. Além de ampliara

capacidade, as obras contemplam a construção de

estacionamento com vagas cobertas e facilidade

de acesso ao estádio. As 1.908 vagas ficarão loca-

lizadas dentro do conjunto da arena e se destina-

rão ao público ern geral, ao público vip e às dele-

gações. Elas se sornam às estimadas 9,5 mil vagas

(7,5 mil para carros e 2 mil para ônibus) existentes >



num raio de dois quilómetros da pra-

ça Afonso Botelho, onde ocorre o maior

afluxo de espectadores ao estádio.

A distribuição prevê 37.816 lugares

para o público, 2.668 cadeiras vips e 891

para a imprensa. Os arquitetos assegu-

ram que os espectadores assistirão às

partidas sentados em assentos cober-

tos, numerados e com visão completa do

campo. A cobertura foi idealizada para

transformar-se em um ícone arquitetô-

nico da cidade - será realizada com te-

lhas translúcidas, material que, na opinião

dos autores, permite manterá qualida-

de do gramado. A facilidade de acesso/

circulação é citada como uma das prin-

cipais características da arena. A exis-

tência de uma grande área comercial e

de relacionamento é outra qualidade.

O projeto também reservou locais

para anúncios publicitários, que hoje

constituem importante fonte de recur-

sos para o clube. Os mais de 10 mil

metros quadrados reservados à propa-

ganda situam-se tanto na parte interna

como no exterior do estádio. No campo

de jogo será eliminado o fosso, permitin-

do maior proximidade do campo. (A. M.) f





Mais que receber jogos da Copa do Mundo de

2014, Brasília quer competir com Rio de Janeiro e

São Paulo para realizar a cerimónia de abertura e a

partida inicial da competição, uma vez que o prová-

vel cenário da final é o Maracanã. Das cidades can-

didatas, a capital federal é uma das que mais avan-

çaram em seus projetos. O escritório Castro Mello

Arquitetos, cujo portfólio é constituído na maior par-

te de centros esportivos, é autor da proposta de re-

forma, ampliação e modernização do Estádio Mane

Garrincha, localizado junto ao Eixo Monumental.

Enquanto outras cidades estão à espera da defi-

nição, pela Federação Internacional de Futebol As-

sociation (Fifa), dos locais que receberão os jogos,

para depois apresentarem estudos mais concretos

sobre a remodelação de seus estádios, a reconfigu-

ração do complexo brasiliense encontra-se no está-

gio de projeto executivo. A ideia é transformá-lo em

uma arena de múltiplo uso, de acordo com as reco-

mendações da Fifa. O escritório leva certa "vanta-

gem" no trabalho, pois o projeto original do Mane

Garrincha é do estúdio de (caro de Castro Mello, >

t



pai de Eduardo de Castro Mello, um dos

autores da atual proposta de intervenção.

Várias ações estão previstas nessa re-

configuração. Entre elas encontram-se:

eliminação da atual pista de atletismo e

rebaixamento do campo em quatro me-

tros; demolição da geral, que será subs-

tituída pela arquibancada inferior, mais

próxima do campo e com maior capaci-

dade de público; demolição das arqui-

bancadas provisórias, construídas em de-

sacordo com o projeto original; retirada

das arquibancadas do nível intermediário,

para dar lugar a tribuna de honra, cama-

rotes e setor de mídia; criação de quatro

subsolos na área de projeção das novas

arquibancadas, onde estarão o estaciona-

mento para autoridades, equipes de se-

gurança e mídia, vestiários para jogado-

res, árbitros e gandulas, central médica

e salas de apoio; construção de 12 ram-

pas circulares de acesso às arquiban-

cadas superiores e inferiores; e repro-

dução da atual arquibancada superior,

fechando o anel que abraçaria a arena.

Das soluções adotadas, a que Eduardo

considera a de maior impacto é a cobertu-

ra completa das arquibancadas. Para isso,

os autores do projeto (Eduardo e Vicente

de Castro Mello) sugeriram uma estrutu-

ra mista metálica e tensionada com cabos

de aço atirantados. Ela seria engastada na -

estrutura de concreto dos pórticos existen-

tes e dos novos, que manterão o mesmo

desenho estrutural. "A cobertura propria-

mente dita será uma membrana igualmen-

te tensionada entre os cabos da estrutura

principal", explica Eduardo. Com a remo-

delação, o Mane Garrincha poderá rece-

ber mais de 75,5 mil pessoas (A. M.) 4



Text Box
Fonte: Projeto Design, n. 336, p. 64-77, fev. 2008.




