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ESTÁDIO OLÍMPICO DE NÚMEROS SUPERLATIVOS

50km se todas as cadeiras
fossem enfileiradas
lado a lado

800.000 toneladas de terra
foram removidas antes de
a construção começar

62,7metros - altura máxima
do estádio

80.000 lugares

80 metros de pista de aquecimento

4.610 metros quadrados de banheiros

360 rolos de grama

20.000 metros quadrados de campo

700 salas e espaços, incluindo vestiários e banheiros

130.000 horas gastas por arquitetos no desenho do projeto

5.250 pessoas trabalharam no projeto

45 arquitetos trabalharam no projeto

240 empresas britânicas contratadas na construção

6.000 metros de cabos sustentam
a cobertura

28 colunas foram as bases do teto

25.500 metros quadrados
de cobertura

112 raspadeiras de aço

COBERTURA

47 medalhas de ouro serão distribuídas no local

27 de julho - Cerimônia de Abertura

12 de agosto - Cerimônia de Encerramento

29 de agosto - Cerimônia de Abertura da Paralimpíada

9 de setembro - Cerimônia de Encerramento
da Paralimpíada

EVENTOS

ILUMINAÇÃO

CURIOSIDADES

532 lâmpadas

14 torres de iluminação

35 toneladas é o peso
de cada torre

1 megawatt de potência

O palco sustentável da festa
Londres se prepara para se tornar a primeira cidade a sediar três vezes os Jogos e quer pôr na vitrina a
capacidade de organizar um megaevento eficiente e inovador, realçando a preocupação com a preservação

Jorge Luiz Rodrigues (*)
jorgelr@oglobo.com.br

Enviado especial • LONDRES

O
rganizar uma edi-
ç ã o d o s J o g o s
Olímpicos é moti-
vo de orgulho pa-
ra qualquer cida-
de por conta das
transformações
necessárias na in-
fraestrutura, que

vão muito além das constru-
ções de estádios e locais de
competições. Trata-se de um
privilégio raro, exceto para
Londres. A partir de 27 de ju-
lho, a capital inglesa se torna-
rá a primeira do mundo a ter
sediado três vezes as Olimpía-
das — depois das edições de
1908 e 1948. O palco maior da
festa, o Estádio Olímpico, esta-
rá à altura, com números su-
perlativos e a preocupação
com a sustentabilidade.

O projeto do estádio foi lan-
çado em 7 de novembro de

2007, para 80 mil lugares. Mas,
depois dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos, diminuirá para
25 mil, graças ao modelo de
construção em módulos des-
montáveis. Durante as Olim-
píadas, será de uso exclusivo
do atletismo, além de servir
de palco das cerimônias de
Abertura (27 de julho) e de En-
cerramento (12 de agosto).

O uso de materiais ecologi-
camente sustentáveis foi pla-
nejado para o estádio, que tem
um custo de aproximadamen-
te 490 milhões de libras (R$
1,47 bilhão) e ficou pronto ano
passado. O design foi da em-
presa de arquitetura Popu-
lous, a mesma que projetou os
estádios da Luz e Algarve, em
Portugal; o Olímpico de Syd-
ney, na Austrália; Wembley e
Arsenal, ambos em Londres; e
o das Olimpíadas de Inverno-
2014, em Sochi, na Rússia.

A Populous também é a res-
ponsável pelo projeto da Are-
na das Dunas, em Natal, um

dos estádios da Copa-2014.
— O desejo da nossa equipe

era desenhar, em Londres, o
mais sustentável estádio olím-
pico já construído e reduzir a
quantidade de aço e concreto
empregada — explicou Jeff
Keas, o diretor da Populous.

Impacto no transporte
O uso do concreto foi plane-

jado para a fabricação em uma
área localizada no perímetro
do Parque Olímpico, junto a
um ramal ferroviário, minimi-
zando o impacto com transpor-
te e garantindo que metas am-
bientais não fossem afetadas.
Isso possibilitou que todos os
materiais fossem entregues e
transportados a granel por
trem, o que tirou milhares de
caminhões do trânsito londri-
no e das rodovias, minimizan-
do congestionamentos e os
efeitos da poluição.

Ter espaço para material de
construção permitiu também
a redução no transporte de vá-

rios componentes importan-
tes para a edificação.

— Está marcada nos parâ-
metros de design dos Jogos
Olímpicos de Londres a neces-
sidade de prevenir o futuro e
de garantir o legado de um me-
gaevento. Era um desafio en-
frentar o conceito de perma-
nência de construções. Lon-
dres terá um número expressi-
vo de construções provisórias
— explicou Keas.

O critério de sustentabilida-
de para redução, reutilização
e reciclagem foi adotado para
criar um design compacto, fle-
xível e leve. A estrutura prin-
cipal do estádio é claramente
expressa pela articulação dia-
gonal externa da cobertura em
aço tubular branco e pela su-
perfície delgada em aço escu-
ro que dá suporte à arquiban-
cada superior provisória.

A pista de atletismo tam-
bém sobressai. Ficou pronta
em 3 de outubro do ano pas-
sado e é feita de borracha sin-

tética capaz de dar mais velo-
cidade aos corredores.

Para iluminar o campo e a
pista em padrões suficientes
para as transmissões por TV
em HD estão instaladas 532
lâmpadas especiais, organiza-
das em 14 torres. A preocupa-
ção com o modelo de instala-
ção leva em conta que os es-
pectadores não sintam des-
conforto com a luminosidade.

Teste em túnel de vento
Instaladas a 63 metros acima

do campo, as torres são o prin-
cipal elemento da cobertura
do estádio. Cada uma pesa 35
toneladas, tem forma triangu-
lar tridimensional que reflete a
geometria de outros elementos
do design e foi feita em aço tu-
bular pintado de branco.

A cobertura também foi
pensada para favorecer a que-
bra de recordes mundiais do
atletismo, um esporte particu-
larmente sensível às condi-
ções do vento. No estágio ini-

cial de construção, até teste
em túnel de vento foi feito pa-
ra se encontrar o melhor de-
sign de cobertura para as con-
dições do Parque Olímpico,
minimizando o impacto do
vento contrário na pista.

A própria área do Parque
Olímpico, em Stratford, no
Leste de Londres, experimen-
tou admirável transformação.
Mais de 1,4 milhão de metros
cúbicos de solo contaminado
foi retirado, lavado e descon-
taminado. Oitenta por cento
desse total pôde ser reutiliza-
do na construção.

Mais de quatro mil árvores
foram plantadas nas áreas do
parque e da Vila Olímpica, pa-
ra proporcionar um ambiente
melhor para os torcedores e
os 14 mil atletas que irão com-
petir em 26 esportes olímpi-
cos e 20 paralímpicos. ■

(*) O repórter viajou a convite da
Agência de Promoção de Comércio
e Investimentos do Reino Unido
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Editoria de Arte
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 mar. 2012, Esportes, p. 8.




