
NAPOLEÃO DE ALMEIDA

Tem tudo para ser uma Copa
inesquecível. Templos do nosso futebol

serão reformados, como o Morumbi,
o Mineirão e o Maracanã; e outros

serão erguidos do zero, como a Arena
das Dunas, em Natal, no Rio Grande

do Norte. As obras nos estádios vêm
acompanhadas de promessas do

governo de melhorias na infraestrutura
hoteleira e de transportes. A

ampliação e construção de novas
linhas de metro nas cidades que

receberão os jogos são uma exigência
da Fifa, entidade organizadora do

Mundial, que ocorre pela segunda vez
no Brasil (a primeira foi em 1950). Mas
o centro das atenções são mesmo os
12 estádios escolhidos, que precisam
ficar prontos até 2013, quando o País

recebe a Copa das Confederações.
Projetos de até R$ 1 bilhão estão

previstos. E tecnologias ecológicas,
como captadores de energia solar,

estarão presentes para garantir uma
Copa verde (e amarela).

( RIO DE JANEIRO -RJ
86.100 R$ 500 milhões

O estádio deve ter captação de
energia por painéis solares e um
gerador de 3,7 Mwp (watt-pico.
unidade de absorção de energia
solar), É energia suficiente para
mais de 2 mil residências.



SÃOPAULO-SP
66.952 & R$300 milhões

O Morumbi disputa com o Mineirão,
em Belo Horizonte, a honra de
sediar a partida de abertura da
Copa. Para vencer, vai investir alto.
Estão nos planos a instalação
de uma cobertura importada que
cobrirá 100% dos assentos e parte
do gramado, a construção de novos
vestiários e a elevação do piso
inferior em 1,20 m em relação ao
gramado, melhorando a visibilidade.
O projeto prevê a construção de um
prédio de 21.000 m, com centro de
mídia, escritório da Fifa, área VIP e
escritórios particulares, com acesso
direto ao estádio. E um monotrilho
deve ligar o estádio ao aeroporto
de Congonhas.

CUIABÁ-MT O 42.423 0 R$ 400 milhões
Será feito de blocos pré-moldados, permitindo que
o estádio abrigue shows e feiras após a Copa. Terá
uma central de captação de águas pluviais. Elas serão
reutilizadas para irrigar o gramado. A previsão é de uma
economia de até 20% no gasto com água. E, além disso,
espelhos d'água estarão ao longo das arquibancadas
para tentar amenizar o calor pantaneiro. O piso (Solar
Reflective Index) não absorverá calor.

MANAUS-AM 60.000 R$ 400 milhões
O estádio terá ventilação natural, com teto em chapa
metálica que absorve as variações de temperatura. O

sistema conta com a chuva quase diária de Manaus
para funcionar. Um dreno no telhado levará a água a

um reservatório que a distribuirá para os banheiros e
irrigação do gramado. Preocupados com os turistas,

os organizadores pensaram em um sistema constante
de ar refrigerado aproveitando a mesma água. Uma

miniusina de etanol vai abastecer a arena. O calor será
transformado em energia para os refletores.



Torres
eólicas e
painéis

solares terão
papel de
destaque

como
importantes

fontes de
energia

utilizadas
pelos estádios

PORTOALEGRE-RS
60.000 R$ 130 milhões

E um dos raros que precisa de poucas
mudanças para a Copa 2014, O inter-
nacional tem o certificado ISO 9001 em
eventos, atestando conforto e comodida-
de aos torcedores, com áreas de lazer e
boas instalações. Ainda há a previsão de
que a área onde hoje está o estádio do
Beira-Rio abrigue um complexo com hotel
e marina, nas margens do rio Guaíba.

NATAL-RN
45.000 O R$1,2 bilhão

A Arena das Dunas
deve seguir o padrão
ecológico "Copa
Verde" dos demais
estádios nacionais.
Pelo projeto até agora
apresentado, abrigará
os poderes estadual e
municipal, além de um
shopping center, um
teatro e um centro de
convenções.

BELO HORIZONTE-MG
169.950 0 não divulgado

O projeto prevê painéis solares
e gás natural, para que o estádio

se sustente em energia. A reu-
tilização da água de chuva nos

banheiros também está prevista.



CURITIBA-PR
41.375 & R$90 milhões

Você entra no estádio,
e a escalação dos
times aparece no seu
celular. Se quiser, pode
baixar também os
hinos das seleções,
O estádio mais
moderno do Brasil
já oferece conexão
wifí e bluetootn para
os torcedores. Outra
inovação: a água da
chuva será captada
para irrigar o gramado.

(!) SÃO LOURENÇO DA MATA-PE
46.154 não divulgado

A Arena Capibaribe será erguida
entre Recife e Olinda. O local, que
está sendo chamado de Cidade
da Copa, foi projetado para ser
urn bairro com empreendimentos
que vão além do futebol.

SALVADOR-BA
0 55.000

R$ 580 milhões
Para diminuir o
calor, o projeto
arquitetônico terá .
grandes espaços
abertos nas áreas
de circulação, com
ventilação natural.
A Fonte Nova
também terá painéis
solares que poderão
suprir até 25% da
demanda de energia
do estádio. Além
disso, 10 pontos de
internet wireless
de alta velocidade
estarão à disposição
do torcedor.

BRASÍLIA-DF 76.232 R$ 700 milhões
Entre as inovações arquítetônícas está o teto
quase todo feito ern vidro na área que cobre a
arquibancada, permitindo o uso da iluminação
natural e a instalação de painéis solares. O teto
será vazado na região do gramado, permitindo
que seja irrigado pela chuva.

(FORTALEZA-CE
0 60.000 R$ 400 milhões
Duas torres eólicas serão erguidas
para captar a energia que sustentará
não só a demanda do Castelão, mas
também a população no entorno
do estádio, As cadeiras da arena
serão retráteis, como as de uma
saia de cinema, para facilitar a
circulação dos torcedores.

Text Box
Fonte: Galileu, São Paulo, n. 223, p. 74-77, fev. 2010.




