
FIFA recebe propostas de candidatos a 2014

Dia 15 de março a Federação Inter-

nacional de Futebol Association (FIFA)

deve anunciar as doze capitais brasileiras

que vão sediar jogos da Copa do Mundo

de Futebol de 2014. O projeto de cada

uma das 17 cídades-candidatas - Maceió

abandonou a competição - foi entregue à

Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

até o dia 15 de janeiro. Na seqüência,

dirigentes da FIFA devem viajar às cida-

des-candidatas para avaliar, entre outros

fatores, o quanto é factível o planejamento

apresentado. O que, aparentemente., é

consensual é que a partida decisiva será

disputada no Rio de Janeiro, num Ma-

racanã reformulado a partir de projeto

do escritório Castro Mello Arquitetos.

A secretária estadual de Esportes.

Turismo e Lazer do Rio de Janeiro, Márcia

Lins, diz que o projeto é bem parecido

com o do estádio Olímpico de Berlim,

na Alemanha, que também é tombado.

A promessa é de modernizar o estádio,

sem alterar sua arquitetura. Essa é a ten-

dência dominante nos projetos entregues.

Em São Paulo, por exemplo, RuyOhtake

é quem desenvolveu a modernização do

Morumbi (obra de Vilanova Artigas). A co-

bertura é, talvez, a mais importante inter-

venção física visível no estádio, que deve

ganhar ainda um estacionamento externo.

Florianópolis terá um estádio construí-

do por investimento privado, assegura a

diretoria do Figueírense Futebol Clube.

O projeto da Arena Florianópolis foi criado

pelo jovem arquiteto (30 anos) Thiago Fort-

kamp. "A grande dificuldade do projeto foi

o tamanho do terreno, de apenas 30.000

metros quadrados", avalia. A nova praça

esportiva será implantada no mesmo local

do estádio Orlando Scarpelli e terá capa-

cidade para receber até 42 mil pessoas.

Os estádios do Hector

Porto Alegre e Curitiba também inves-

tiram na modernização. Hype Studio, na

capital gaúcha, Vigliecca & Associados e

Carlos Arcos Arquitetura criaram propostas

de modernização para o Beira-Rio e Arena

da Baixada, respectivamente (veja PRO-

JETO DESIGN 336, de fevereiro de 2008).
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Outras duas capitais também se candidataram com projetos do

escritório de Hector Vigliecca: Campo Grande e Fortaleza^

Na capital do Mato Grosso do Sul, a remodelação do Morenão

(como é chamado o estádio Pedro Pedrossian) pode ser estrutu-

rada por um consórcio que junta a Carioca Engenharia e a Soma-

gue, de Portugal.

Para Fortaleza, além da atualização do Castelão (estádio Plá-

cido Castelo), o que inclui a cobertura das arquibancadas, está

prevista a implantação de um complexo esportivo com quadras

de tênis e vôlei, arena multiúso e hotel, entre outros. "O Castelão

não deixará nada a desejar aos melhores estádios do mundo",

avalia Ferrucio Feitosa, secretário do Esporte do Estado.

Estrangeiros
Na Bahia, um escritório alemão divide a autoria do projeto

com uma empresa brasileira. Setepla Tecnometal e Schu-

litz Architektur + Technologie compartilham a reabilitação do

estádio soteropolitano da Fonte Nova. O projeto apresenta-

do pela capital potiguar é parceria entre o escritório carioca

Coutinho, Diegues & Cordeiro e o HOK (megaempresa ame-

ricana de arquitetura). Além do projeto do estádio, que ocu-

paria o antigo lugar do Machadão - demolido -, a proposta é

ambiciosa: constitui ainda um centro administrativo estadual

e municipal e uma grande área de expanção imobiliária.

Silenciosos, como é típico dos mineiros, eles apresentaram

projeto que, além de intervir no Míneirão (estádio Magalhães

Pinto), amplia a base das obras para o entorno da região da Pam-

pulha. Tomaram parte no planejamento apresentado (estruturado

pela Ernest Young) o escritório alemão Gerkan, Makg & Partner

(GMP) e o arquiteto local Gustavo Pena. O GMP centrará seu

trabalho na remodelação do estádio e Penna responde pelas

propostas do entorno. No Amazonas, o projeto enviado à CBF

tem na sua gênese o estúdio Gerkan, Makg & Partner (GMP).

De acordo com o governo local, a estrutura do novo estádio lem-

brará uma grande cesta de palha, terá capacidade para 46 mil

pessoas, cobertura retrátil, camarotes, restaurante, centro de

convenções, dois edifícios garagem e centro de compras.

Cuiabá, que tem em Campo Grande a rival na região pan-

taneira, compete com projeto de Castro Mello - no arsenal

projetual cuiabano está o design do arco-e-flecha do bororós

(nesta edição, publicamos os detalhes destes dois estádios).

Até meados de janeiro, a Secretaria de Estado de Esportes e

da Juventude relutava em divulgar imagens da proposta.

Um Pritzker

Goiânia concorre com o estádio Serra Dourada, proje-

tado por Paulo Mendes da Rocha e Luiz Fernando Cruvi-

nel Teixeira, adequando-se o projeto às recomendações da

FIFA. Já a capital brasileira investiu suas cartas no Mane

Garrincha - o projeto levado para análise é do escritório Cas-

tro Mello (PROJETO DESIGN 336, de fevereiro de 2008).

A candidatura de Recife é ambiciosa e envolve um master-

plan que foi coordenado por José Brandão Filho, que trabalha

para o estado. A arena, parte desse piano, deve ser bancada por

investimentos privados e foi desenhada pelo escritório paulista-

no Fernandes Arquitetos. A proposta de Belém foi desenvolvida

por Acyr Meira, autor do projeto básico, e as atuais condições

do Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão) já atendiam a 75%

das recomendações da FIFA. Os outros 25% serão objeto das

intervenções sugeridas pelo projeto de adequação. "O Manguei-

rão é um dos grandes trunfos para a escolha de Belém", avalia

César Meira, também do escritório responsável pelo projeto.

Corre por fora nas candidaturas da região amazônica a de

Rio Branco. Nesse sentido, a capital acreana partiu antes, pois

a Arena da Floresta (projetada pelo engenheiro Luiz Volpato)

já está concluída. Voipato assegura que hoje, no Brasil, não

existe nenhum estádio nas dimensões exigidas pela FIFA.
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