
Catar quer sediar Copa do Mundo de 2022 

Caso seja escolhido, o país pretende investir US$ 4 bilhões na organização do campeonato, 
além de garantir acessibilidade e sustentabilidade ambiental. 

O Catar quer sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2022. O país vai fazer o pedido oficial no 
dia 14 de maio, em Zurique, na Suíça, segundo reportagem do jornal The National, de Abu 
Dhabi. A votação para escolha das sedes das copas de 2018 e 2022 será em dezembro deste 
ano. 

Onze países devem apresentar suas propostas, mas apenas a Coréia do Sul e o Catar estão se 
candidatando apenas ao torneio de 2022. De acordo com o jornal, como motivos para atração 
do evento estão a acessibilidade e a responsabilidade ambiental do país. 

“O que apresentamos é um formato de Copa do Mundo micro-organizada,” declarou 
Mohammed Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani, presidente do comitê “Qatar 2022”. “As pessoas 
perguntam: ‘O Catar é grande o suficiente? O país não é quente demais?’ Então apresentamos 
propostas para dirimir essas preocupações”, afirmou ele, segundo o The National. 

O projeto prevê 12 estádios e um moderno sistema de transporte com quatro linhas de metrô 
e um novo aeroporto. “Nossos estádios para a Copa do Mundo estarão ligados a um moderno 
metrô,” disse Thani. “Com relação à acessibilidade, todos os estádios ficarão a no máximo uma 
hora de distância um do outro. Os fãs poderão assistir a vários jogos no mesmo dia caso 
tenham interesse.” 

Thani garantiu que entre 70% e 80% dos espectadores dos jogos, ou 35 mil passageiros a 
cada três horas, poderão utilizar o sistema metroviário, que estará pronto em 2021. 

Caso o país seja escolhido para sediar a Copa, o governo fará investimentos de US$ 4 bilhões 
em obras. Já está confirmada a construção de três novos estádios com capacidade para 45 mil 
espectadores. Estas obras serão desenvolvidas mesmo se o país não for aceito para sediar o 
campeonato. 

Cada um dos estádios lembrará um aspecto diferente da cultura do Catar: o Al Khor terá como 
inspiração uma concha de mar; o Al Shamal, uma dhow, embarcação tradicional árabe; e o Al 
Wakrah será inspirado na arquitetura árabe tradicional. 

Outros estádios do país, o Al Rayyan e Al Gharafa, serão modificados. As paredes externas do 
primeiro receberão uma “membrana de mídia”, com imagens e estatísticas para atrair os fãs, e 
o segundo receberá uma fechada colorida, um “laço de amizade”. Ambos os estádios serão 
ampliados e, após a Copa, as arquibancadas superiores serão doadas a países em 
desenvolvimento. 

O país também vai trabalhar para cuidar da temperatura, mas informa que os estádios não 
serão completamente cobertos. “Será uma copa do mundo a céu aberto,” declarou Thani, que 
explicou que painéis solares e conversores de temperatura da água garantirão temperaturas 
entre 27ºC e 28°C. 

“A questão climática não mais proibirá um país de sediar uma Copa do Mundo,” declarou o 
coordenador do comitê “Qatar 2022”. “Nosso sistema de resfriamento é o primeiro deste tipo e 
não gerará gás carbônico. Estamos desenvolvendo tecnologia de resfriamento com emissão 
zero de gás carbono em todos os nossos estádios.” 

 



Entretanto, o Catar enfrentará dura concorrência. A estratégia da Federação Internacional de 
Futebol (Fifa) de promover cada edição da Copa do Mundo em um continente diferente levou o 
mundial de 2010 para a África, a próxima edição virá para o Brasil, em 2014, e a Copa deve 
retornar para a Europa em 2018. A edição de 2022, então, deve ocorrer na América do Norte, 
Ásia ou Oceania. Entre os rivais do Catar está a Austrália, que também nunca sediou uma 
Copa do Mundo. 
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