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COPA 2014

Transformações urbanas para receber os turistas
Sem obras importantes de infraestrutura há três décadas, Cuiabá tem investimento previsto de R$ 1,174 bilhão em obras para o Mundial

Pantanal na era do multiuso
Arena em Cuiabá terá até possibilidade de diminuição de capacidade para se adaptar aos
mais diferentes eventos após realização do Mundial. Projeto se adapta a soluções ambientais

Josi Pettengill

AS OBRAS de construção da Arena Pantanal: gastos podem chegar a R$ 480 milhões, com licitação de rede de tecnologia, placar e cadeiras

Daniel Pettengill

Especial para O GLOBO • CUIABÁ

A
Arena Pantanal,
que está sendo
c o n s t r u í d a e m
Cuiabá, levará às
ú l t i m a s c o n s e -
quências o concei-
to de multiuso, pa-
ra não se tornar
um elefante bran-

co após o Mundial de 2014. A
preocupação com a sustenta-
bilidade financeira da nova
arena, cuja capacidade será de
42 mil lugares, está evidente
no projeto arquitetônico e nas
estratégias definidas pelo go-
verno do Estado para garantir
utilidade ao espaço pós-Copa.
A ideia é evitar prejuízos e
adequá-lo à realidade do fute-
bol mato-grossense, carente
de infra-estrutura, torcedores
e perspectivas.

Não é de hoje que o esporte
mais popular do país agoniza
em Cuiabá. O Mixto, da capi-
tal, e o Operário, da vizinha
Várzea Grande, que já prota-
gonizaram o chamado “Clássi-
co dos Milhões”, estão distan-
tes do cenário nacional há dé-
cadas e não há perspectiva pa-
ra que retornem tão cedo.

O desconhecido Luverden-
se, de Lucas do Rio Verde (a
350km da Capital), é o clube
mais próximo das divisões
principais do Campeonato
Brasileiro. Disputará a Série C
em 2011. No Estadual, as mé-
dias de público em jogos em
Cuiabá raramente superam a
marca de 2 mil torcedores.

Entretítulo em uma linha
Com a nova arena, espera-se

que o futebol local entre numa
era de prosperidade. Seu princi-
pal palco, o deficitário Estádio
Governador José Fragelli (Ver-
dão), foi demolido após 30 anos
de uso, para dar lugar à moder-
na edificação de quatro pavi-
mentos, que comportará a
construção de lojas, restauran-
tes e provavelmente academia
de ginástica e até uma faculda-
de, além de ser circundado por
um parque de lazer com lago ar-
tificial. Na Arena Pantanal, o fu-
tebol dividirá espaço com apre-
sentações musicais, congressos
e grandes feiras.

— Temos consciência da si-
tuação do nosso futebol, por is-
so optamos por esse modelo, a
fim de evitar que a arena se tor-
ne um elefante branco poste-
riormente — afirma o diretor de
Infraestrutura da Agência de

ca, cujo modelo de gestão ainda
será definido. Estamos obser-
vando alguns exemplos na Eu-
ropa — acrescenta Brito.

Capital de um estado que
abriga ecossistemas diversos,
como o Pantanal e a Amazônia,
Cuiabá contemplou a questão
ambiental no projeto de cons-
trução da arena. De acordo com
Brito, a preocupação com o bai-
xo impacto ao meio-ambiente
está presente desde o destino
dos insumos usados na obra,
passando por sistemas de rea-
proveitamento da água da chu-
va, e chegando ao uso de ener-
gia solar e eólica. O resultado
dessa opção por uma Copa
“verde” já gerou prêmios ao
projeto. No fim do ano passado,
os escritórios de arquitetura
responsáveis pelo projeto, o
GCP Arquitetos e o Stadia, fo-
ram premiados com a medalha
de ouro na categoria Empreen-
dimentos Públicos pelo The
Americas Property Awards
2010 em Londres.

Chuva dificulta obras
As chuvas intensas dos últi-

mos meses causaram reflexos
na construção da arena. De
acordo com o assessor técnico
da Diretoria de Infraestrutura da
Agecopa, Marcelo Oliveira, o
acúmulo de água tem dificultado
a aplicação de concreto nas
obras de fundação. Até o mo-
mento, já foram feitos dois adi-
tivos ao orçamento original, que
somam R$ 13.289.688,43. Os gas-
tos estão amparados em parece-
res da Auditoria Geral do Estado
(AGE) e da Procuradoria Geral
do Estado (PGE), com acompa-
nhamento do Tribunal de Con-
tas do Estado de Mato Grosso,
de acordo com a Agecopa.

A construção da Arena Pan-
tanal teve um custo inicial es-
timado em R$ 342 milhões,
mas a despesa, na conclusão,
pode alcançar entre R$ 450 mi-
lhões e R$ 480 milhões, segun-
do Carlos Brito. Isso porque o
governo do Estado ainda não
licitou três itens indispensá-
veis: a rede de tecnologia da In-
formação, a instalação das ca-
deiras e o placar eletrônico.

Os gastos extras podem ele-
var novamente os custos da
obra, que é integralmente finan-
ciada com recursos do governo
do Estado e BNDES.

— Somente agora a Fifa vai
se posicionar a respeito da
instalação de tecnologia das
sedes, portanto decidimos es-
perar para fazê-lo — justifica o
diretor de Infraestrutura. ■

Execução das Obras da Copa
(Agecopa), Carlos Brito.

Segundo Brito, além das
múltiplas possibilidades de
uso do espaço, a arena poderá
“encolher” de acordo com o ti-
po de evento. Dois dos quatro
módulos de arquibancadas

projetados poderão ser retira-
dos, diminuindo a capacidade
para 27 mil torcedores. Pare-
des e divisões internas tam-
bém poderão ser removidas.

Após o Mundial, alguns jogos
com menor apelo de público
serão transferidos para a área

que abrigará um Centro Oficial
de Treinamento (COT), a ser
construído em Várzea Grande.
No local, haverá arquibancadas
para seis mil torcedores, que
podem ser estendidas para dez
mil, o que atenderá à demanda
do futebol mato-grossense.

Administrar toda a estrutura
múltipla não será problema, ga-
rante o governo estadual, que
prepara uma licitação para con-
ceder a empresas privadas a ge-
rência da arena por completo.

— Não se trata de uma tercei-
rização, é uma concessão públi-

● CUIABÁ. A menor cidade entre
as 12 sedes da Copa de 2014 terá
que passar por grandes transfor-
mações urbanas e de infraestru-
tura para atender às exigências
da Fifa e se habilitar a receber
bem os visitantes estrangeiros.
Um dos maiores desafio de Cuia-
bá, cuja população é de 551 mil
habitantes (IBGE), é melhorar o
fluxo nas vias públicas, especial-
mente nas que separam a Arena
Pantanal do Aeroporto Marechal
Rondon, em Várzea Grande. As
duas cidades vizinhas são as
mais populosas do estado.

De acordo com o Ministério

dos Esportes, o pacote de obras
necessário para preparar Cuia-
bá para a Copa custará, R$ 1,174
bilhão. O plano de mobilidade
urbana prevê a construção de
viadutos nas principais aveni-
das e de corredores viários para
linhas do Bus Rapid Transit
(BRT). Apenas a linha principal,
que ligará o aeroporto à Capital,
custará R$ 329 milhões.

Para o secretário de Trânsito
de Cuiabá, Edivá Alves, as
obras de intervenção urbana
serão importantes para a cida-
de, porém não suficientes para
resolver todos os problemas:

— Nos últimos 30 anos, não
houve obras significativas de
infraestrutura em Cuiabá. Nes-
te período, a frota de veículos
deu um salto muito grande.

Segundo o secretário, circu-
lam pela capital cerca de 300
mil veículos. Não por acaso,
os pontos de estrangulamento
no trânsito são cada vez maio-
res. Alves aponta a ausência
de ligações viárias mais rápi-
das entre as avenidas da re-
gião central e os bairros das
regiões leste, oeste e norte,
que não estão contempladas
no caderno de obras:

— Outro grande problema é
que Cuiabá ainda tem 40% das
suas ruas sem asfalto. Isso
contribui para que os motoris-
tas se aglomerem nas vias com
pavimentação.

Aeroporto será ampliado
No começo deste mês, o go-

verno do Estado assinou um
convênio inédito com a Infrae-
ro para assumir a execução
das obras de ampliação do Ae-
roporto Marechal Rondon.
Adequar o terminal às normas
internacionais e ao cronogra-
ma da Copa é outro grande de-

safio. A acanhada sala de de-
sembarque é alvo das maiores
críticas dos usuários do aero-
porto, a porta de entrada de
turistas interessados não ape-
nas nos jogos do Mundial, mas
também em conhecer as bele-
zas do Pantanal e da Chapada
dos Guimarães.

Os recursos para investi-
mento na obra de ampliação
estão estimados em R$ 87,5
milhões, que sairão dos cofres
da União. As obras devem ser
iniciadas em 2012. Quanto à
capacidade hoteleira de Cuia-
bá, dados do Fórum de Opera-

dores Hoteleiros do Brasil
(Fohb) indicam que a capital
terá, até a Copa de 2014, cerca
de 8,5 mil leitos disponíveis,
incluindo o primeiro hotel cin-
co estrelas da cidade. A preo-
cupação é com a ameaça de
ociosidade após o Mundial.

Para as obras de construção
de um corredor viário da aveni-
da Mário Andreazza e de duas li-
nhas de BRTs (as linhas Aero-
porto-CPA e Coxipó-Centro) se-
rão investidos R$ 34 milhões do
Estado e município e financia-
dos outros R$ 455 milhões junto
a órgãos federais.(D.P.) ■
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Arena Pantanal
Capacidade: 42.200 pagantes

Área do estádio: 107 mil metros²

Inauguração: dezembro de 2012

Custo: R$ 450 milhões

CUIABÁ
População: 551. 350
Área: 3 538,167 km²
Densidade: 155,83 hab/km²
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