
Maracanã passará por efeito sanfona até o término das obras 
 

                                                                                           AP Photo 

 
Além do anel inferior, estacionamento, Maracanazinho e piscinas estão em obras 

 
Assim que o árbitro Marcelo de Lima Henrique apitou o fim do clássico entre Vasco e 
Fluminense no Maracanã no último domingo (22), as obras naquele que já foi considerado o 
maior palco do futebol mundial tiveram início. 
 
O estádio terá sua capacidade temporariamente diminuída, além de outras mudanças que seus 
frequentadores terão que estar atentos. Como o anel inferior será o primeiro a passar por 
reformas, a cadeira comum, antiga geral, não existirá mais. O acesso ao Mário Filho também 
passa a ser feito em sua maioria por transporte público, já que o estacionamento também 
passará por ajustes. Trens, metrôs e ônibus têm pontos próximos ao local. 
 
Não só o anel inferior e o estacionamento estarão em obras nesta primeira etapa, mas o 
Maracanãzinho e o Parque Aquático Júlio Delamare que fazem parte do complexo. Após o 
término desta fase, os responsáveis pelas mudanças vão se reunir para definir qual parte do 
estádio será reformada em seguida. Se a decisão recair sobre o anel superior o estádio terá 
que fechar por completo, e Flamengo e Fluminense terão que mandar seus jogos em outro 
endereço. 
 
A data estipulada pela Fifa para o fim das obras é dezembro de 2012, no ano seguinte 
acontecerá a Copa das Confederações, torneio preparatório para o Mundial. A capacidade atual 
do Maracanã de 86 mil pessoas será reduzida temporariamente para 40 mil espectadores, e 
para a Copa do Mundo, será de 76 mil torcedores confortavelmente instalados. 
 
Outras obras previstas são a construção de rampas de acesso mais largas e a reativação das 
antigas rampas de acesso do anel superior, já que a entidade exige o esvaziamento total do 
local em apenas oito minutos, a cobertura total do estádio, novos banheiros e a ampliação da 
área para imprensa. O tamanho do campo deixará de ter os atuais 110 x 75 metros e ficará 
com 105 x 68 metros, e o custo estimado das obras passará dos R$ 700 milhões. 
 
Com certeza será mais um dos muitos atrativos que o Rio de Janeiro terá para oferecer a seus 
milhares de visitantes. O Maracanã reformado irá se juntar aos Arcos da Lapa, antigo aqueduto 
carioca localizado no bairro de mesmo nome; à estátua do Cristo Redentor, considerada uma 
das Novas 7 Maravilhas do Mundo; o Pão de Açúcar, que pode ser apreciado de pertinho por 
um passeio de teleférico; além da lindíssima Igreja de Nossa Senhora da Candelária, com 



interior todo feito em mármore e portas trabalhadas em bronze com um estilo barroco 
inconfundível. 
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Fonte: A Gazeta Esportiva Copa, 25 ago. 2010. Disponível em: 
<http://www.agecopa2014.com.br>. Acesso em 27 ago. 2010. 
 
 


