




de energia solar e procedimentos que reduzam o uso de 
ar condicionado; estímulo do transporte público e meca-
nismos mais saudáveis de transporte (Veículo Leve sobre 
Pneus — VLP, por exemplo). 

"0 projeto, desde o início, seguiu as orientações do Green 
Goal e, além disso, foi concebido com grandes espaços 
abertos nas áreas de circulação, priorizando a ventilação 
e iluminação natural. Nas áreas fechadas, como cama-
rotes e lounge VIP, os vidros serão protegidos por filmes 
da radiação solar para diminuir gastos com o sistema de ar 
condicionado. Outro aspecto é o sistema da cobertura com 
anéis de compressão-tração e cabos tensionados, que traz 
economia de matéria-prima (aço), em relação aos métodos 
construtivos convencionais" (a Odebrecht fala em redução 

de 30% a 40% no consumo de aço), conta Duwe, sobre o 
projeto da Nova Fonte Nova. 

A estrutura do novo estádio ainda vai preservar dois 
aspectos simbólicos da velha Fonte Nova: o formato de fer-
radura e a abertura para o Dique do Tororó, segundo Duwe, 
muito importante para a ventilação do local. A grande 
novidade é a moderna cobertura em estrutura tensionada 
protegendo toda a arquibancada. 0 estádio baiano terá 
ainda 70 camarotes (pode chegar a 100) e 1.978 vagas de 
estacionamento. 

Sobre o conceito de sustentabilidade na área econô-
mica, o arquiteto diz que a construção tem de prever gastos 
baixos de manutenção e uso para outras atividades, depois 
do grande evento, nesse caso, a Copa do Mundo. Ele cita 
os estádios europeus como exemplos de locais utilizados 
para as mais diversas atividades e eventos fora do futebol. 
Além disso, os gastos na obra também entram no conceito 
de viabilidade econômica. No caso do novo estádio baiano, 
a obra está orçada em quase R$ 600 milhões e deve ficar 
pronta no final de 2012. 

0 terceiro pilar do conceito de sustentabilidade pode ser 
resumido em uma palavra: legado. O que uma obra como a 
Nova Fonte Nova traz de benefícios à população de Salvador, 
depois que a Copa de 2014 for encerrada? Duwe fala na 
recuperação e reurbanização de áreas degradadas como o 
principal legado para a sociedade soteropolitana. Os que-
sitos de transporte público limpo, uso racional de energia 
e modo sustentável de tratar o problema do lixo, previstos 
no programa Gol Verde, são outros itens que deixam algo 
para a população após a Copa. 

Arena Recife e Cidade do Futebol 

Outro grande projeto que pretende ser modelo de sus-
tentabilidade envolve mais que um estádio de futebol. Na 
cidade de São Lourenço da Mata, a 19 km do centro de 
Recife, uma arena e um complexo residencial com nove 
mil habitações serão construídos. É a Arena Recife e a 
Cidade da Copa. 



O consorcio Cidade da Copa, formado pela Odebrecht 
e pelo governo de Pernambuco (parceria público-privada), 
é o responsável pela grande obra, orçada em R$ 2 bilhões. 
A Arena Recife ou Arena Capibaribe vai custar R$ 532 
milhões, terá capacidade para 46.146 torcedores, estacio-
namento com seis mil vagas e 130 mil m2 de área cons-
truída. Assim como a Cidade da Copa, o estádio ficará sob 
responsabilidade do consórcio por 33 anos. 

0 projeto envolve inúmeras ações sustentáveis. Para 
começar, os pouco mais de 46 mil assentos do estádio serão 
feitos do chamado plástico verde. Uma iniciativa inédita no 
mundo inteiro. Desenvolvido pela Braskem (braço petro-
químico da Odebrecht), as cadeiras serão produzidas a 
partir da cana-de-açúcar. O plástico verde é feito a partir 
da desidratação do etanol da cana-de-açúcar e tem sido 
utilizado na indústria automobilística e de produtos de 
beleza. 0 assento, que na verdade será de cor vermelha, 
tem matéria-prima 100% renovável 

Outras medidas sustentáveis na Arena Recife, que deve 

ficar pronta no final de 2012, seguem o programa Gol Verde, 
da FIFA, como uso de energia solar, reaproveitamento de 
água e tratamento de esgoto, lembrando que o estádio vai 
ficar muito próximo ao Rio Capibaribe. Segundo a Ode-
brecht, serão preservados 600 mil m2 de Mata Atlântica 
nativa na área e o complexo vai garantir o desenvolvimento 
da região, com centros comerciais, moradias e equipamentos 
para uso público, de acordo com a ideia de sustentabili-
dade econômica. 

A Cidade da Copa teve autorização da Agência Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) de Per-
nambuco para início das obras. Assim, já foram iniciados 
os trabalhos de topografia, implantação de canteiro, colo-
cação de tapumes e de acesso viário ao local, com uma 
área de 150 hectares. 

Serão construídas nove mil casas, com previsão total de 
conclusão até 2020. As habitações terão um sistema de 
energia elétrica produzido por células fotovoltaicas, ou seja, 
energia solar. A Odebrecht prevê que a água dos vestiários 
e das cozinhas do estádio será aquecida pela energia cap-
tada do sol. Com isso, pode-se ter uma redução de até 85% 
da energia convencional, que vem da rede Celpe (Compa-
nhia de Eletricidade de Pernambuco). 

Há compromisso do consórcio em melhorar a mobili-
dade urbana na região metropolitana e arredores, onde 
estádio e Cidade da Copa estarão situados. Novas vias 
serão construídas para o acesso ao complexo de nove mil 
unidades habitacionais. 
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