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Com sistemas inteligentes de uso de energia e água, reaproveitamento

de insumos da obra, coleta seletiva de lixo e adoção de processos e

materiais que geram menos impacto ambiental em seu ciclo de vida, a

construção e reforma dos estádios brasileiros ganharam espaço no

terreno da sustentabilidade. As “Ecoarenas” buscaram alcançar o

certificado LEED (Leadership in Energy na Enviromental Design) na

categoria “Nova Construção e Renovação Principal”, concedida a

projetos de construção e reconstrução. Quem concede a certificação é

o U.S. Green Building Concil (USGBC).

A certificação acontece em níveis que quantificam o grau de proteção

ambiental obtido no empreendimento. É através de um sistema de

pontos, do atendimento de um checklist disponibilizado pela

organização, que os empreendimentos são classificados a receber a

certificação em um dos quatro níveis do LEED: Certificação Básica (40 a

49 pontos), Prata (50 a 59 pontos), Ouro (60 a 79 pontos) e Platinum (80 a

110 pontos). Um empreendimento que almeja a certificação LEED

deverá atender a requisitos mínimos, dentre os quais, os mais

importantes são:

Atendimento a legislação ambiental vigente: devem atender a

quaisquer leis, normas, tratados, convenções, decretos,

regulamentos, que tenham o objetivo de proteger o meio

ambiente e/ou a saúde física, mental e social humana dos

impactos ocasionados pela implantação e operação de uma

edificação.

Permitir o acesso do USGBC aos dados de consumo de energia e

água por um período de pelo menos cinco anos. Além disso, o

empreendimento deve atender a oito pré-requisitos, que são

obrigatórios, e devem ser as primeiras ações a serem tomadas

no campo da sustentabilidade: prevenção de poluição nas

atividades de construção; redução de 20% no consumo de água

potável; comissionamento básico dos sistemas que consomem

energia; eficiência energética mínima; proibição de CFC;

depósito de recicláveis; qualidade do ar interno; controle da

fumaça de tabaco.

Todos os estádios que sediarão os jogos da Copa em 2014, estão em

processo de certificação para o selo verde. Confira abaixo os estádios

que receberão os jogos e dentre eles, os que já foram Certificados.

1) Belo Horizonte – Mineirão

2) Brasília – Mané Garrincha

3) Cuiabá – Arena Pantanal

4) Curitiba – Arena da Baixada

5) Fortaleza – Castelão

6) Manaus – Arena da Amazônia

7) Natal – Arena das Dunas

8) Porto Alegre – Estádio Beira-Rio

9) Recife – Arena Pernambuco – Certificação LEED Prata

10)Rio de Janeiro – Maracanã - Certificação LEED

11)Salvador – Arena Fonte Nova – Certificação LEED Prata

12)São Paulo – Arena Corinthians
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“ESTÁDIOS VERDES”

Fonte:

http://www.minasarena.com.br/mineirao/historia/

http://www.abes-mg.org.br/visualizacao-de-clippings/pt-br/ler/3184/brasil-ganha-

destaque-mundial-em-construcao-sustentavel


