
Maracanã: mais R$ 430 milhões em reformas 
Fábio Juppa 
 
Obras começam, obrigatoriamente, em janeiro, como estipula o Caderno de Encargos da Fifa 
 
Com olhar benevolente de carioca e vascaíno, o prefeito Eduardo Paes vê um Maracanã que, 
para estar, de fato, nos padrões da Fifa e voltar a receber jogos de Copa do Mundo, precisa 
passar por uma reforma com custos nada modestos, considerando que, entre 1999 e 2007, já 
foram consumidos cerca de R$ 300 milhões em obras de reparo. 
 
Os gastos para a modernização do complexo visando ao Mundial, inicialmente sem aplicação 
de dinheiro público, foram estimados em R$ 430 milhões, pouco mais do que os R$ 350 
milhões desembolsados pelo ex-prefeito César Maia para a construção do Engenhão, cujo 
orçamento inicial, publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, em 15 de janeiro 
de 2003, previa custo de R$ 60 milhões e entrega em 2004, o que aconteceu semanas antes 
do Pan, em julho de 2007. 
 
A consulta pública do edital da Parceria Público Privada (PPP) foi encerrada no último dia 22.  
 
O prazo de avaliação das sugestões propostas pelos interessados e elaboração do edital 
definitivo é de dez dias. A expectativa é de que, até a próxima semana, ele seja lançado e, no 
início de agosto, se não houver contestações dos consórcios envolvidos no processo, os 
envelopes sejam abertos. O vencedor deve iniciar as obras, obrigatoriamente, em janeiro de 
201.0, como estipula o Caderno de Encargos da Fifa. A entrega deve ser feita até 31 de 
dezembro de 2012. Ao ator privado responsável pela implementação e gestão do projeto, que 
será concessionário por 35 anos, caberá adequar o velho Maracanã à nova realidade. 
 
Célio de Barros e Júlio de Lamare serão demolidos 
 
A fachada do Maracanã, tombada, será preservada, mas o estádio perderá os muros que o 
cercam. A idéia é integrá-lo à Quinta da Boa Vista por meio de uma grande rampa por cima 
da linha férrea. Por dentro, as reformas serão significativas, a começar pela necessidade de 
se acabar com pontos cegos, o que será resolvido com uma mudança na inclinação dos novos 
assentos ou rebaixamento do gramado. O estádio ganhará uma cobertura, que não era 
exigida pela Fifa e deve consumir R$ 200 milhões. Uma das principais preocupações da Fifa é 
quanto à evacuação. Novos acessos serão construídos e os já existentes alargados, para 
permitir o esvaziamento entre 8 e 12 minutos. As áreas vips devem ser realocadas. Na área 
externa, o Célio de Barros e o Júlio De Lamare serão demolidos, abrindo espaço para os 
serviços de hospitalidade. O novo concessionário, por contrato, erguirá os complexos em 
outras áreas, já sob análise do poder público.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun. 2009, Esportes, p. 6. 


