
NOVO ESTÁDIO ESTIMULA 
REORDENAMENTO URBANO 

Por GENILSON CEZAR 

om a forma de um cesto de palha 
do artesanato regional, a Arena 
da Amazônia, o estádio que sedia-

rá os jogos de futebol da Copa do Mundo 
de 2014 em Manaus, já está praticamente 
em construção. A pedra fundamental foi 
lançada dia 19 de março e o novo está
dio, que será erguido pela construtora 
Andrade Gutierrez na área hoje ocupada 
pelo estádio Vivaldo Lima (o Vivaldão), 
deve ficar pronto em 36 meses, ou seja, 

no primeiro trimestre de 2013. O inves
timento total será de cerca de R$ 500 mi
lhões. A arena terá capacidade para 44,7 
mil lugares e a previsão é de um custo de 
pouco mais de R$ 11 mil por assento. A 
primeira etapa das obras da arena será 
a demolição do antigo estádio Vivaldão, 
e a expectativa é de que ao longo de sua 
construção sejam empregados cerca de 
dois mil trabalhadores. 

"Nosso objetivo inicial é começar a 
construção do estádio, mas já concluí
mos os estudos para investir no desen
volvimento do entorno da arena, de for

ma a incorporar terrenos para a cons
trução de hotéis, centro de convenções, 
shopping centers e outros empreendi
mentos imobiliários. Com isso, espera
mos levantar recursos de mais de R$ 150 
milhões, que podem diminuir o valor 
dos empréstimos a serem contratados 
com o BNDES para assegurar a constru
ção do novo estádio", explica Marcelo 
Lima Filho, secretário de Planejamento 
e Desenvolvimento Econômico. 

O governo do Amazonas recebeu a 
promessa do governo federal da desti
nação de verba de R$ 800 milhões para 



o início das obras no setor de transporte, 
com objetivo de preparar a cidade para 
a Copa. Desse total, cerca de R$ 600 mi
lhões serão empregados na implantação 
do monotrilho, o trem suspenso que vai 
ligar a zona norte ao centro da capital 
amazonense. Outros R$ 200 milhões se
rão destinados à construção do corredor 
rápido de ônibus (BRT) para ligação do 
centro de Manaus à zona leste. O governo 
estadual pretende gastar ainda R$ 40 mi
lhões no Centro Integrado de Operações 
de Segurança (Ciops) para atender a de
mandas da população de Manaus duran
te a Copa do Mundo de 2014. 

Elaborado com apoio de uma consul
toria paulista, o projeto Copa da Amazô
nia - Desenvolvimento Urbano e Susten
tabilidade baseia-se em quatro eixos es
truturantes: sistema viário e transportes; 
mercado imobiliário, desenvolvimento, 
adensamento, requalificação urbana e ex
pansão de poios indutores de crescimen
to; requalificação dos espaços públicos; 
e operação urbana e viabilidade econô
mica financeira. O interesse do mercado 
imobiliário no ordenamento do espaço 
urbano em torno da Arena da Amazônia, 
segundo o secretário, está mais do que 
comprovado por estudos que mostram a 
formação de "ilhas" de desenvolvimento 
na região, com novos lançamentos imo

biliários residenciais na Ponta Negra e em 
Adrianópolis/Parque 10 de Novembro, 
nas proximidades do futuro estádio. 

Vários shoppings (Manaus Plaza e Shop 
Manaura) e edifícios de escritórios se ins
talaram recentemente na região central, 
e há possibilidade de implantar o Power 
Center, com oferta de comércio e serviços 
de apoio ao complexo. O interesse poderá 
ser potencializado e o desenvolvimento 
imobiliário induzido de forma equili
brada entre equipamentos residenciais, 
comerciais e de serviços, seguindo o eixo 
norte em direção ao estádio Vivaldão. 

0 traçado do monotrilho, um projeto 
em processo de licitação, é uma bênção 
para Manaus, avalia Lima Filho, pois seu 
eixo principal está a apenas 5 quilôme
tros do aeroporto e a 4 quilômetros do 
centro histórico da capital, facilitando o 
acesso dos turistas aos principais poios de 
turismo da cidade. 

A primeira fase de implantação do mo
notrilho terá 20,2 quilômetros e será com
posta por nove estações e terminais de in
tegração planejados. Sua capacidade será 
de 201.800 passageiros por dia, com redu
ção do tempo médio de deslocamento dos 
passageiros em até uma hora, em relação 
ao tempo de percurso da atual frota de 
ônibus. Serão 18 trens com 90 vagões. Tra
ta-se de um sistema híbrido de transporte 

- monotrilho e Bus Rapid Transit (BRT) -, 
definido após entendimentos entre o go
verno estadual e a prefeitura. 

O projeto Manaus 2014, adianta Lima 
Filho, busca também uma gestão profis
sionalizada dos novos projetos. A inte
gração da operação urbana, por exem
plo, utilizará Parcerias Público-Privadas 
(PPP). A prefeitura definirá área de inte
resse público na região e, por lei, concede 
ao Estado o poder de desenvolver projeto 
urbanístico especial, liberando gabari
tos e usos em função de contrapartidas. 
Os investimentos poderão ser públicos 
ou privados, sob concessão pública. 

O setor privado poderá também de
senvolver projetos imobiliários e adqui
rir, por meio de leilões públicos, os Cer
tificados de Potencial Adicional de Cons
trução (Cepac), que deverão ser lançados 
pelo governo do Estado. 

"A idéia do governo é criar duas em
presas: uma para fazer a gestão da Arena 
da Amazônia e de seu entorno urbano, 
de acordo com um modelo concebido 
para dar dinamismo e profissionalismo 
aos projetos, e outra para gerir o mono
trilho. Nosso objetivo é requalificar o 
espaço urbano, revitalizar o centro his
tórico, com um sistema de mobilidade 
urbana de qualidade, com preços justos 
de tarifas", afirma. 
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