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AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

Um Maracanã de R$ 956 mi
Projeto executivo de reforma do estádio entregue ontem pelo governo do Rio ao TCU prevê aumento de
35% em relação ao orçamento original por conta de demolição da cobertura e outras exigências da Fifa

COPA 2014

Evandro Éboli

BRASÍLIA

E
m cerimônia com
pompa e circunstân-
cia, o governo do Rio
entregou oficialmen-
te ontem o projeto de
reforma do Maracanã
para a Copa do Mun-
do de 2014 ao Tribu-
nal de Contas da

União (TCU), na presença de
quase todos os ministros do ór-
gão. O custo total da obra será
de R$ 956,7 milhões. A previsão
anterior era que a reforma cus-
taria R$ 705 milhões.

As autoridades atribuíram o
encarecimento às permanen-
tes exigências da Fifa e tam-
bém ao preço dos equipamen-
tos importados, responsáveis
por 47% do total das despesas.
Depois da reforma, o Maraca-
nã terá capac idade para
78.639 torcedores e o governo
do Rio estima o fim das obras
para dezembro de 2012.

Além do custo, outra altera-
ção foi a demolição da cobertu-
ra, cujo estado de conservação
estaria precário. Segundo o pre-
sidente da Empresa de Obras
Públicas do Estado do Rio de Ja-
neiro (EMOP), Ícaro Moreno, a
construção dessa estrutura
consumirá 27% do orçamento
geral. Ícaro foi o responsável pe-
la apresentação do projeto “Ma-
racanã 2014”, exibido num telão
do auditório do TCU. O vice-go-
vernador Luiz Fernando Pezão
também esteve presente, além
de outros secretários e assesso-
res do governo fluminense.

Projeto tem 16 volumes
Ícaro afirmou que o aumen-

to da obra ficou em torno de
35% da proposta original. A lei,
em casos de reforma, permite
um adicional de até 50% do va-
lor total. O ministro Valmir
Campelo, responsável no TCU
pela análise de todos os proje-
tos para a Copa de 2014, disse
que não há ilegalidade no au-
mento do custo.

— A lei permite que, neste
momento da obra, possa ha-
ver esse acréscimo de até 50%
— disse Campelo, que elogiou
a iniciativa do Rio em entregar
a proposta e chamar represen-
tantes do TCU e também da
Controladoria Geral da União
(CGU) para a cerimônia.

O vice-governador Pezão
garantiu que a obra não ultra-
passará o custo de R$ 1 bilhão
e que irá até se esforçar para
reduzir esse valor:

— Vamos lutar para baixar
um pouco. O Maracanã será
mais moderno que o estádio de
Wembley, considerado o melhor
do mundo e que custou R$ 3 bi-
lhões. Teremos uma arena mo-
derna. É um estádio para Copa e
para as Olimpíadas (2016). O
Maracanã terá uma taxa de ocu-
pação de 120 eventos por ano.
Nenhuma cidade no mundo terá
a programação do Maracanã
nos próximos 30 anos.

Sobre a demolição da cober-
tura, Ícaro argumentou que,
durante as obras, detectou-se
que o estado da estruturas era
péssimo e não havia como rea-
proveitá-las.

— O concreto era pior do
que se imaginava, de recupera-
ção dificílima. Havia o indicati-
vo da demolição. Foi a maior si-
nuca de bico — disse Ícaro.

O projeto entregue ao TCU
tem 16 enormes volumes. O
governo apresentou detalhes
da drenagem, do tipo de gra-
ma, estrutura, rampas, ilumi-
nação, arquibancada, estacio-
namento, entre outros tópicos
da obra. Ícaro afirmou que a
garantia de confiabilidade da
estrutura é de 99,5%.

O prazo de 45 dias para os
técnicos do TCU analisarem o
projeto deverá ser estendido
em função de novas diligências
e exigências da Fifa. ■

O novo estádio

● CAPACIDADE: 78.639 lugares
● ASSENTOS COBERTOS: cerca
de 75 mil
● PAVIMENTOS: 5
● CAMAROTES: 110
● ELEVADORES: 16
● ESCADAS ROLANTES: 12
● LOUNGES (salas): 12 com 360
TVs de 42 polegadas
● DIMENSÕES DO CAMPO: Se-
rão reduzidas de 113m x 78m pa-
ra 105m x 68m, conforme exigido
pela Fifa para jogos de Copa
● BARES: O número salta de 24
para 60
● BANHEIROS: Passam de 228
para 231, com 927 vasos sanitá-
rios e 747 mictórios
● ALTO-FALANTES: 3.860
● CÂMERAS DE SEGURANÇA:
314
● TELÕES: 4 (com 100 metros
quadrados de área)
● ILUMINAÇÃO: 23.500 luminá-
rias e 400 projetores de 2.000
watts.
● GRAMA: Do tipo “bermuda”,
mais resistente
● CATRACAS: 84
● ESTACIONAMENTO: 10.500
vagas para automóveis previstas
em quatro áres externas

Fotos de divulgação

UMA VISÃO panorâmica do estádio como ficará: projeto executivo final R$ 250 milhões mais caro em relação ao orçamento inicialmente previsto, de R$ 705 milhões

O INTERIOR do novo estádio: telões e arquibancadas que irão até o gramado, como em alguns campos ingleses. Torcedor terá visão privilegiada de qualquer setor, sem pontos cegos

A NOVA COBERTURA do Maracanã, de lona tensionada, aprovada pelo Iphan. A antiga estava com a estrutura comprometida

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 maio 2011, Esportes, p. 6.




