
Entorno da Arena de Salvador ( Fonte Nova) ganhará complexo de entretenimento e 
lazer 

As construtoras Odebrecht e OAS iniciarão em fevereiro as obras do novo estádio de futebol 

Vencedoras da concorrência aberta pelo governo da Bahia, as duas empresas estruturam a 
formação de uma SPE para assinar o contrato e dar início as locações e implantação dos 
canteiros. Após a Copa do Mundo novo edital selecionará empresas interessadas em estruturar 
um projeto que ofereça a implantação de equipamentos turísticos e hoteleiros. 

Por exigência da FIFA, o projeto básico de reforma do Estádio da Fonte Nova foi alterado, 
mantendo-se o partido arquitetônico original de ferradura, com abertura no lado sul, sendo 
retirada a pista de atletismo, o que gerou alterações de geometria no estádio, otimizando as 
condições de visibilidade, dentro do raio de 90m indicado pelo caderno da FIFA. 

A capacidade do estádio para a Copa será de 50.000 lugares, cabendo um setor VIP com 1880 
assentos, 1540 assentos nos camarotes e 2440 cadeiras para a imprensa (durante a Copa do 
Mundo), restando 44.140 lugares. A abertura nas arquibancadas no lado sul terá o acesso ao 
restaurante e às arquibancadas, que poderá ser utilizado para a construção de" estruturas 
desmontáveis de palcos para apresentações musicais ou cultos religiosos, visando sua 
sustentabilidade. 

O arquiteto Marc Duwe foi o coordenador dos trabalhos pela Setepla Tecnometal Engenharia, 
empresa que fez a Consultoria, Projeto e Gerenciamento, e Carlos A. N. Viani, responsável 
técnico. Claas Schulitz, arquiteto e engenheiro, da Schulitz Architektur Technologie, da 
Alemanha, elaborou o projeto. Novas técnicas serão utilizadas, principalmente com o 
reaproveitamento do material a ser demolido. 

O nível l terá estacionamento interno (171 vagas), localizado sob a laje da abertura do lado 
sul, que poderá ser utilizado para o restaurante fora dos dias de jogos. Também abriga na 
área técnica a subestação de energia sul e equipamentos de ventilação. O acesso para ônibus 
de jogadores e outros veículos de serviço é pela Av. Vasco, no mesmo nível dos vestiários. 

No nível 2 (campo de 105 x 68m), lado oeste, ficará o estacionamento VIP (312 vagas) e uma 
subestação de energia oeste. Por baixo do estacionamento um reservatório de águas pluviais 
captará a água proveniente da drenagem a ser aproveitada nos vestiários e na manutenção do 
gramado. No lado leste, embaixo das arquibancadas, um depósito e instalação da subestação 
de energia leste. Pela abertura das arquibancadas no lado sul o acesso ao restaurante e às 
arquibancadas. 

No nível 3 os vestiários dos jogadores, de juizes, funcionários, a zona mista com estúdios para 
emissoras de TV, escritórios e, no eixo leste-oeste, o túnel de acesso ao campo. No mesmo 
eixo leste-oeste o estacionamento dos ônibus de jogadores e o hall que leva à caixa de, 
escadas e elevadores, para interligar verticalmente todos os níveis, tornando o estádio 
acessível aos deficientes físicos e a todos. Na área técnica ao norte a subestação de energia 
norte. 

No Nível 4 mais um estacionamento VIP (163 vagas), e no Nível 5 acessos às arquibancadas 
inferior, intermediária e superior, além de quiosques/bares e novos sanitários para o público 
do anel inferior. No Nível 6 o salão de eventos com terraço que leva direto à tribuna de honra, 
onde poderão ser instaladas lojas para torcedores, salão multifuncional e escritórios para a 
administração. O acesso a esta área será através de uma rua a ser implantada. No Nível 7 os 
50 camarotes, sendo 8 com 67 m2 e 42 com 33 m2. 

A imprensa ficará no Nível 8, com recepção, mesas e área de alimentação, acessos exclusivos, 
800 posições com mesa, 800 posições sem mesa e 200 posições de comentaristas. O Nível 9 
terá instalações técnicas e a cobertura do estádio será em estrutura metálica leve, baseada no 
sistema lona tensionada, coberta por membrana do tipo PTFE, para não prejudicar a visão do 
entorno do estádio mantendo assim o "skyline" atual. 
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