Terça-Feira, 28 de Março

Copa de 2014
QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

No próximo dia 31 de março, o Estádio Plácido
Aderaldo Castelo, o Castelão, fechará as portas para
uma grande reforma. A Andrade Mendonça, uma das
empresas que compõe o consórcio gestor do novo
estádio, levará a qualidade de mais de 30 anos de
atuação e tecnologia de ponta para a construção
desta nova arena do futebol, que abrigará a Copa de
2014.
O processo licitatório foi publicado no Diário Oficial
do Ceará do mês de outubro de 2010, contemplando
a Andrade Mendonça em parceria com a Galvão
Engenharia. Com um projeto orçado em R$ 360
milhões, as obras externas ao estádio já estão em andamento, como a construção do anexo que será o novo
edifício da Secretaria de Esportes do Ceará e um estacionamento coberto, com capacidade para 1750
veículos - além de outras 2500 vagas sem cobertura que serão criadas.
O estádio passará dos 50 mil espectadores para 67 mil espectadores, capacidade acima do exigido pela FIFA
para atender ao público das semifinais da Copa do Mundo. Para o início das obras, cerca de 40 da antiga
estrutura será demolida. A nova Arena terá um prédio principal com vestiários, lounges, camarotes, área vip e
novas tribunas climatizadas. Os destaques da obra ficam a cargo da arquibancada, que terá cobertura total
dos espectadores, e a construção de uma grande praça de dispersão, com 60 mil m2, que servirá de acesso e
saída dos torcedores - podendo ser utilizada para eventos diversos.
A Andrade Mendonça, que com esta empreitada reafirma sua credibilidade, imprime na construção do
Castelão qualidades que fazem da empresa uma referência no país, com a realização de projetos inovadores,
utilizando alta tecnologia, sem perder de vista a responsabilidade com o meio ambiente. A construtora fará
reciclagem de toda a demolição e materiais para reutilização diretamente na obra. Outro ponto importante é a
instalação de sistema de reuso de água para irrigação do campo.
Além disso, todas as instalações serão novas e de acordo com os padrões da FIFA. São sistemas estruturais
mistos e pré-fabricados (metálico e concreto) que vão garantir a segurança na construção. As fases de projeto
e obra têm certificação LEED contratada com a empresa OTEC – Otimização Energética para a Construção.
O sistema de certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design™) é baseado em normas
norte-americanas para o desenvolvimento de obras sustentáveis e de alto desempenho.
A reabertura do Castelão está prevista para abril de 2013. Expectativa para os amantes do futebol e desafio
para os gestores da construção do novo estádio. E a Construtora Andrade Mendonça ganha destaque por
garantir qualidade e por buscar sempre métodos eficazes de produção, sustentados no rigoroso atendimento
às normas contratuais e no rígido cumprimento de prazos. Para o Diretor Geral de Engenharia da empresa,
Luís Siqueira, é de grande importância assumir a responsabilidade de construir um dos estádios da Copa de
2014: “Significa inserir a Andrade Mendonça em outro panorama dentro das construções nacionais,
mostrando o fortalecimento da empresa e a nossa total disponibilidade para crescer em outros patamares de
negócios”, comenta Siqueira.

Castelão já tem gramado plantado e abrirá jogos da Copa
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como o mais adiantado

