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Selo verde:
Construção 
sustentável.Oito 
estádios estão 
buscando a 
certificação LEED*, 
requisito
para obter o 
financiamento 
do BNDES

Legado
FIFA incentiva que 
arenas sejam 
projetadas de forma 
que depois da Copa 
também possam ser 
usadas para outros 
eventos

FONTES: ENG. AGRÔNOMO PAULO AZEREDO (GREENLEAF), TCU E FIFA
*ASSENTO REBATÍVEL É EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS   **O ATLÉTICO-PR CONSIDERA O PROJETO 60% CONCLUÍDO   ***ESPECIAIS       

INFOGRÁFICO/AE

Gramado

Estádio

Cidade

Público (em mil)

Executado

Entrega

Jogos da Copa

Amazônia

Manaus

43,7

28,5%

jul.13

4 

Castelão

Fortaleza

66 

56%

dez.12

6

Dunas

Natal

44 

18,5%

dez.13

4

Pernambuco

Recife

46 

27,8%

dez.12

5

Pantanal

Cuiabá

43,1 

38%

dez.12

4

Fonte Nova

Salvador

50,4 

51%

dez.12

6

Baixada**

Curitiba

42 

8,5%*

jun.13

4

Beira-Rio

Porto Alegre

56 

20%

dez.12

5

Conheça as 12 arenas
Maracanã

Rio de Janeiro

76 

30,92%

fev.13

7

FINAL

Mineirão

Belo Horizonte

69 

50%

dez.12

6

SEMI

Nacional

Brasília

70 

42,5%

dez.12

7

30 LUGAR

Itaquera

São Paulo

65 

23%

dez.13

6 

ABERTURA

Irrigação

Gramado: são 
necessários, em 
média, 90 dias 
para estar 
pronto para uso

Areia e fibras 
elásticas, para 
dar resistência 
ao solo

Areia e matéria 
orgânica

Drenagem
Brita fina

Solo preexistente

Brita grossa

Tudo de irrigação

Tubo drenante

70
 c

m

A grama deverá ser plantada no próprio campo em que será 
usada. Não poderá ser transplantada em rolos. O gramado 
deverá ser uniforme, nivelado e resistente à ação dos jogadores

Assentos*

Público em geral
Construído com plástico 
inquebrável e resistente 
ao fogo e às ações do tempo

Era comum encontrar assentos 
de cimento. Proibidos há alguns 
anos nas principais arenas, 
passaram a ser de plástico

Camarotes e hospitalidade
Similar ao do público, porém é 
mais confortável

VIPs e Very VIPs***
O mais confortável de todos, 
será usado pelo presidente da 
Fifa e chefes de Estado

Pode ser 
acolchoado

Assento
rebatível

Assento
rebatível

Assento
rebatível

Formato mais 
anatômico

Apoio para 
braços

Apoio
de copo

PADRÃO FIFA PADRÃO FIFAPADRÃO ATUAL

O público assistirá aos jogos sentado. Assentos e fileiras serão identificados

O público assiste ao jogo 
em pé ou sentado e não 
está protegido por 
cobertura

Não haverá 
obstrução visual ou 
física entre público e 
campo. Alambrados 
são proibidos. Em 
alguns casos, 
pequenos fossos 
serão permitidos

Em caso de 
emergência, o campo 
poderá ser acessado 
por passagens ao 
redor do gramado. 
Durante os jogos, a 
segurança deverá ser 
privada com apoio de 
policiais

A iluminação cria 
sombras muito marcadas 
ou múltiplas

Como serão os estádios da CopaPADRÃO FIFA

Os estádios de 2014 serão menores. O público assistirá à partida sentado, 
protegido por cobertura e ficará mais próximo do campo. A visibilidade será 
maior e a experiência mais intimista

Como são os nossos estádiosPADRÃO ATUAL

Os estádios brasileiros foram feitos para receber grandes públicos, com 
alguns chegando a ter mais de 100 mil lugares. Devido às suas dimensões, 
dificultam a visibilidade do jogo

O alambrado, usado 
para evitar que o 
público tenha acesso ao 
campo, também reduz 
a visibilidade

Público

VIPs e VVIPS 

Camarotes

Selo verde:
Construção 
sustentável.Oito 
estádios estão 
buscando a
certificação LEED*, 
requisito
para obter o 
financiamento 
do BNDES

LegadoLegado
FIFA incentiva que 
arenas sejam 
projetadas de forma 
que depois da Copa
também possam ser 
usadas para outros
eventos
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Em caso de 
emergência, o campo 
poderá ser acessado 
por passagens ao 
redor do gramado. 
Durante os jogos, a 
segurança deverá ser 
privada com apoio de 
policiais

O público assiste ao jogo 
em pé ou sentado e não 
está protegido por 
cobertura

ou múltiplas

O alambrado, usado
para evitar que o 
público tenha acesso ao 
campo, também reduz
a visibilidade

Não haver
obstruçãoobstrução
física entr
campo. Al
são proibid
alguns cas
pequenos 
serão perm

Público

VIPs e VVIPS 

Camarotes

Fosso

Circulação de veículos

Pista de atletismo

A iluminação não 
poderá criar sombras 
muito fortes ou 
ofuscar jogadores e 
câmeras de TV

A geral é próxima do 
campo, mas não tem 
inclinação suficiente 
e a visibilidade é ruim

Em alguns estádios, 
público e campo 
podem chegar a ficar 
distantes 40m

Público e campo 
ficarão mais 
próximos, podendo 
chegar a apenas 
8,5m de distância

A cobertura 
protegerá o público e 
o gramado. Além 
disso, por ser 
semitransparente, 
fará com que a 
sombra projetada 
seja suave e 
uniforme, evitando 
áreas muito escuras 
ou muito claras

A marcação não 
pode ter falhas

A iluminação cria

dificultam a visibilidade do jogo

Dimensões

10
5 

m

68 m

O  gramado costuma ter 
falhas, encharca facilmente, 
e pode soltar pedaços, 
colocando os atletas em 
risco e prejudicando o jogo

Público

Ausência de 
cobertura

Público e campo 
ficam afastados

Cobertura

Estádios menores

Compare o tamanho 
do jogador visto da 
arquibancada dos 
dois estádios

Mais perto

Torcedor a 40m 
de distância

Torcedor a 8,5m 
de distância

FIFAATUAL

6 
cm

1 c
m

Capacidade dos estádios na Copa

76 mil
Maior 
Maracanã (Rio-RJ)

43 mil
Menor
Arena Baixada (Curitiba-PR)

56 mil
Média das 12 arenas

Brasil entrará no 1º mundo das arenas
Exigências da Fifa em relação aos estádios que irão receber o Mundial levam País a dar grande passo rumo à modernidade, após décadas de estagnação

Eduardo Asta / INFOGRAFIA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 abr. 2012, Esportes, p. E4.




