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RESUMO 
 
 

MARACANÃ E A CERTIFICAÇÃO LEED RESUMO Palco da grande final da Copa do Mundo 
de 2014 e um dos principais cartões postais do Brasil, o Maracanã passou por obras de 
reforma realizadas pelas construtoras Odebrecht Infraestrutura e Andrade Gutierrez que deram 
mais conforto, segurança e visibilidade ao torcedor. Para contemplar as recomendações da 
FIFA, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado e Obras e a 
Empresa de Obras Públicas – EMOP elaborou um projeto de modernização do estádio, com 
alto nível de sofisticação de engenharia, utilizando para tal alguns padrões verdes, como a 
obtenção do selo LEED Certified. A certificação LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) é um sistema internacional de certificação e orientação ambiental para 
edificações, e possui o intuito de incentivar a transformação dos projetos, obras e operações 
das edificações, sempre com foco na sustentabilidade de suas atuações. Os quatro níveis de 
certificação e pontuação correspondentes são: Certified (40 – 49), Silver (50-59) , Gold (60-79) 
e Platinum( 80+), variando de acordo com a pontuação gerada pelas medidas. No Maracanã, 
foram adotadas várias medidas, entre elas a do uso de energia solar, pois a área coberta do 
estádio também aumentou de 24.354 m² para 47.350 m² e é baseada em uma membrana de 
fibra de vidro e teflon de alta tecnologia (PTFE) e cabos de aço tensionados. Com durabilidade 
de 50 anos, a nova estrutura tem 68,40m de vão livre e cobre cerca de 96% dos assentos. 
Economia de 8% da energia elétrica: o Maracanã recebeu um moderno sistema de iluminação 
com lâmpadas de LED em 23.500 luminárias, econômicas, de baixa manutenção e elevada 
vida útil. Equipamentos de ar condicionado e bombas mecânicas eficientes e uso da energia 
solar no aquecimento da água dos vestiários estão na lista ecologicamente correta da 
modernização do estádio. Já o projeto de luminotécnica utiliza a luz como elemento de 
definição espacial e valorização das suas formas, superfícies e volumes. Foram especificados 
projetores de última geração de Leds RGB, com consumo menor do que 300W e vida útil 
superior a 50.000h, e que podem atingir distâncias de até 100m. Também houve alteração no 
gramado, que foi coberto por 8.900 m² do tipo Bermuda (Cynodon Dactylon). Esta espécie de 
grama é hoje a mais indicada para uso em gramados esportivos de clima tropical, usada nos 
melhores campos de futebol e sua drenagem é feita por uma espécie de espinha de peixe que 
fica abaixo do gramado, havendo 25% de redução do consumo de água e 45% no consumo 
para irrigação. Já a nova cobertura vai servir para captar água da chuva para reuso não 
potável, e cerca de 50% da chuva que cair sobre o estádio será drenada por meio de 60 calhas 
de concreto, por um sistema de sucção a vácuo. A água será, então, levada até dois 
reservatórios subterrâneos onde há filtros para tratamento da água, que posteriormente será 
direcionada aos banheiros. Assim sendo, a certificação é benéfica e eficiente, tanto no período 
de construção, quanto no período de vida útil do estádio. Palavras- chave: LEED, Maracanã, 
Copa.  


