
Aescolha do Brasil como se
de da Copa de 2014 pela 
Federação Internacional 

de Futebol (Fifa) aconteceu no 
dia 30 de outubro de 2007. Ou 
seja, no fim de julho completa
ram-se 45 meses e há muito por 
fazer em termos de construção 
e reformas de arenas esportivas, 
o que obriga a uma corrida con
tra o relógio. Afinal, faltam só 35 
meses para o começo dos jogos e 
23 meses para o pontapé inicial 
da Copa das Confederações. 

Para recuperar o tempo perdi
do, exige-se um trabalho frené
tico dos milhares de operários e 
técnicos que operamguindastes, 
gruas, equipamentos de terra
plenagem, caçambas e tripulam 
um sem-número de caminhões 
fora de estrada para levar terra 
e entulho para os bota-foras e 
trazer terra para aterro, além de 
descarregar e preparar tonela
das de cimento, areia, pedra, aço 
e os demais itens da cadeia da 
construção civil. 

Até dois anos era voz corrente 
que o Mundial de Futebol - maior 
evento midiático do planeta 
- oferecia uma oportunidade 
de ouro para o planejamento de 
longo prazo das 12 cidades-sede 
(Belo Horizonte, Brasília, Cuia
bá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, 
Natal, Porto Alegre, Recife, Rio 
de Janeiro, Salvador e São Paulo). 
Agora, a preocupação maior é 
saber se as arenas esportivas se
rão concluídas a tempo. 

José Roberto Bernasconi, pre
sidente regional São Paulo do 
Sindicato Nacional de Empresas 
de Arquitetura e Engenharia 

Consultiva (Sinaenco), confia 
que dá para entregar os estádios 
no prazo exigido e com razoável 
qualidade. "Se servir de consolo, 
vale lembrar que o Soccer City, 
localizado em Joannesburgo, na 
África do Sul - e principal está
dio da Copa de 2010 -, foi cons
truído em 36 meses", diz. 

"Lamentavelmente, daqui em 
diante será tudo na base do atro
pelo nas cidades-sede", previne 
Bernasconi. Mas ele aposta que 
até mesmo a polêmica Arena do 
Corinthians (Itaquerão) ficará 
pronta em tempo hábil e deve
rá sediar o jogo de abertura da 
Copa em São Paulo, mesmo le
vando em conta que a terraple
nagem da obra só começou em 
30 de maio e que apenas 1% da 
execução foi efetivada. Calcula-
se que o custo da arena seja de 
R$ 820 milhões e a construção 
ficará a cargo da Odebrecht. 

Sobre a razão de seu otimis
mo em relação a São Paulo, Ber
nasconi diz que não há nenhu
ma cidade brasileira que esteja 
preparada como a capital pau
lista para sediar um evento da 
dimensão da abertura da Copa. 
Ele assinala que não se trata só 
de um jogo inaugural, mas a rea
lização do Congresso da Fifa na 
semana que antecede a partida. 
"Nenhuma cidade do país tem 
retaguarda hoteleira para abri
gar os 5 mil agentes da Fifa de 
207 países afiliados." 

Bernasconi acha, no entan
to, que as intervenções urbanas 
no entorno dos locais dos jogos 
das 12 cidades-sede não terão a 
mesma sorte. "Muitos itens dessa 

infraestrutura permanente, que 
representaria um legado da Copa, 
deverão ficar prontos sim, mas só 
depois de 2014", ressalta. 

A infraestrutura permanente a 
que se alude inclui, além da turís
tica - envolvendo hotelaria e cor
relatos a de mobilidade urbana 
(segmentos de transportes públi
cos e do sistema aeroportuário, 
por exemplo). A lista geral, no en
tanto, é grande e nela aparecem os 
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veículos leves sobre trilhos (VLTs), 
os ônibus de trânsito rápido (BRT, 
do inglês bus rapid transit), me
trôs, trens urbanos, monotrilhos, 
anéis viários, portos, cabeamento 
de fibra óptica, compatibilidade 
de sistemas de cartões de crédito, 
saneamento.segurançaerecapea-
mento de ruas e avenidas. 

Segundo Sérgio Boanada, di
retor da Siemens responsável pe
los temas cidades, infraestrutura 

e megaeventos esportivos, na 
área de transportes, pelo menos 
20 novas linhas de BRT estão pla
nejadas, alguns metrôs devem ter 
sua construção iniciada e os VLTs 
começarão a ocupar o seu espaço 
na matriz de transporte das cida
des brasileiras. "Em todos esses 
casos, a Siemens tem sistemas e 
produtos a oferecer", diz. 

Boanada destaca um novo 
desenvolvimento que a Siemens 

está conduzindo, denominado 
E-BRT. "Estamos apresentando 
para as cidades brasileiras um 
novo conceito de ônibus elétrico 
que não necessita de fios ao lon
go da via", explicando que o veí
culo se recarrega em cada esta
ção e representa um transporte 
livre de emissões de poluentes. 
"Num país onde a base energé
tica é hidráulica, utilizar esse 
tipo de transporte representa 
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na Pantanal tem 20% das obras 
concluídas. O contrato é público, 
o custo será de R$ 342 milhões e 
as construtoras são a Santa Bár
bara e a Mendes Júnior. A execu
ção dos trabalhos está sete meses 
atrasada, razão pela qual o gover
no pensa em alterar o modelo da 
cobertura do estádio para recu
perar o tempo perdido. 

Em Curitiba, capital do Para
ná, o custo da Arena da Baixada 
saltou de R$ 135 milhões para 
R$ 220 milhões em função de 
exigências da Fifa. O contrato é 
privado e tanto o financiamento 
da obra como a construtora con
tinuam indefinidos. 

No caso de Fortaleza (CE), a 
demolição das arquibancadas 
inferiores do Estádio Castelão 
começou no dia 31 de março, o 
que representa que apenas 5% 
da obra está feita. O custo é cal
culado em R$ 452,2 milhões me
diante um contrato de PPP (con
cessão por oito anos), a cargo 
do consórcio Galvão, Serveng e 
BWA. Na Grande Recife (São Lou

renço da Mata), a Arena Pernam
buco está na fase de terraplena
gem e fundações (10% da obra 
concluída). O Ministério Públi
co questiona o contrato da PPP. 
O custo será de R$ 532 milhões e 
a construtora é a Odebrecht. 

Em Manaus (AM), a Arena 
Amazônia está com as obras mais 
avançadas em relação aos outros 
projetos: 35% prontas. Com funda
ções concluídas, a obra segue para 
instalação de bases da arquiban
cada inferior. O contrato é público 
a um custo de R$ 499,5 milhões 
e a construtora é a Andrade Gutier
rez. Em Natal (RN), a construtora 
OAS fará as obras do futuro Está
dio das Dunas, mas os trabalhos 
ainda devem começar. O custo es
tá calculado em R$ 400 milhões, 
mediante um contrato de PPP (20 
anos de concessão). 

Em Porto Alegre (RS), por sua 
vez, as estacas de sustentação 
dos pilares da nova cobertura 
do Estádio Beira-Rio começaram 
a ser instaladas em 29 de agosto 
de 2010. Cerca de 15% das obras 
estão executadas. O contrato é 
privado, o custo gira em torno de 
R$ 270 milhões, mas a construto
ra ainda não foi definida. No Rio 
de Janeiro, que sediarã a partida 
final da Copa, o Estádio do Ma
racanã está com 20% das obras 
concluídas. O contrato é públi
co, o governo estadual implan
tou o terceiro turno de trabalho 
para manter o cronograma em 
dia, o custo está estimado em 
R$ 931,8 milhões e as construto
ras são aAndradeGutierrez,aOde-
brecht e a Delta. Na capital baiana, 
Salvador, a Arena Fonte Nova tem 
18% dos trabalhos concluídos, 
mas a fase de terraplenagem está 
um mês atrasada e o Ministério 
Público ameaça suspender o em
préstimo para as obras por falta 
de projeto executivo. O custo está 
definido em R$ 591 milhões (mas 
o Portal da Transparência diz que 
são R$ 835 milhões) mediante um 
contrato de PPP (concessão por 
35 anos). As construtoras são a 
Odebrecht e a OAS. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 50-52, ago. 2011.




