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1. Resumo 

A engenharia civil pode ser traduzida como ciência e arte das construções, que 

permite projetar e coordenar obras, dentro de prazos pré-estabelecidos, atendendo 

padrões nacionais e internacionais de qualidade. A análise das fases da obra de 

construção do Estádio Itaquera, segundo as diretrizes do projeto executivo e seus 

métodos construtivos, permite apontar os pontos mais relevantes para uma 

construção tecnicamente eficiente. 

2. Introdução 

Desde os primórdios, a engenharia civil acompanha o homem. Ao longo dos 

anos, surgem técnicas construtivas que permitem que os projetos sejam construídos 

de maneira eficiente, segura e rápida. O Brasil tem realizado eventos como: Copa 

das Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, portanto surge necessidade 

de aplicar essas técnicas para construir novos estádios e arenas esportivas. 

Dentre estas obras destaca-se o Estádio de Itaquera.  A obra teve seu início em 

maio de 2011, em um terreno de área total de 198.000 m² e área construída de 

189.000 m², e capacidade de 48 mil lugares. Uma obra como esta chama a atenção 

de todos por sua magnitude, porém não se imagina quantas etapas técnicas e 

organizacionais importantes a compõe até ser finalizada. Assim sendo, este trabalho 

visa apresentar a nova construção paulistana com a finalidade de proporcionar lazer: 

o Estádio de Itaquera. 

3. Objetivo 

Apresentar métodos construtivos e aspectos organizacionais da obra, ilustrando 

as etapas que permitem realizar grandes construções em prazos reduzidos. 

4. Métodos 

Através da pesquisa direta, usando o método descritivo, observa-se o 

desenvolvimento dos serviços que compõe a obra, atuação dos profissionais 

envolvidos, tanto em projeto como na produção, permitindo a análise das vantagens 

e desvantagens dos métodos usados. Através do estudo de caso, pode se explorar 

os aspectos positivos e negativos, permitindo a analogia com obras de grande porte 

similares, proporcionando uma evolução tecnológica e uma melhora contínua.  

 

 

 



5. Desenvolvimento 

Após definir-se a localização de uma obra, deve-se executar terraplenagem, 

contenções, escolher o tipo de fundação, montar a estrutura. Também é importante 

o uso de ferramentas de logística para a gestão de materiais, de mão de obra e de 

equipamentos em cada etapa de execução. Assim, o que foi definido em projeto, 

passa a se tornar realidade. 

5.1 Implantação: 

Ao se definir o tipo de obra, deve-se classificá-la conforme o uso, o tipo de 

contratação, analisar a região do empreendimento, e consultar leis de zoneamento. 

Deve-se avaliar características do terreno e do solo. As análises do entorno e das 

condições das construções vizinhas são fundamentais. É preciso identificar a 

infraestrutura, acessos ao terreno, e o sistema viário existente. 

O Estádio Itaquera é um empreendimento privado, construído no terreno que 

da Prefeitura Municipal de São Paulo, mas sob concessão de uso do Sport Club 

Corinthians Paulista por 99 anos. Realizado pela construtora Odebrecht Infraestrura, 

o projeto é de autoria do arquiteto Anibal Coutinho. 

5.2 Sondagens, Terraplenagem e Fundações: 

A sondagem e o estudo correto do solo são fundamentais para a 

determinação das fundações e contenções adequadas, bem como da movimentação 

de terra. O projeto contempla prédios assimétricos, o principal com arquibancadas 

mais altas à sombra, e o menor, virado para o sol; assim, minimizando a 

movimentação de terra e explorando o uso da iluminação natural.  

Na fundação, a solução inicial de estaca escavada, foi trocada por pré-

moldada centrifugada em função do cronograma, além de algumas estacas-raiz para 

cargas de tração. No total serão 3.520 estacas. 

5.3 Estrutura de Concreto: 

Com 189.000 m² de área construída, para avançar rápido, a adoção de pré-

fabricados de concreto em boa parte da obra foi determinante; foram utilizados 900 

pilares, 2500 vigas, 9700 lajes, e 400 degraus, sendo aproximadamente 80% pré-

fabricados e 20% moldado in locco. Essa escolha é ideal em obras com prazos 

muito justos, afirmou o Engenheiro responsável pela Obra, Frederico Barbosa. Para 

obter-se o resultado esperado, foi utilizado diferentes técnicas, como: o uso de sílica 

ativa, exploração das cargas em balanço, ligação de pilares por pinos, entre outras. 



5.4 Implantação do Canteiro e Logística de Obra: 

O canteiro de obra deve ser projetado para permitir a adequada execução do 

empreendimento, proporcionando toda a infraestrutura necessária à realização dos 

serviços; seu planejamento é de suma importância para a organização e segurança 

da obra e dos funcionários.  

Apesar da construção do estádio ser em região com habitações, linhas de 

trem e Metrô e avenidas, segundo o engenheiro de produção da Odebrecht, os 

acessos ao canteiro não são complicados, o que facilita o suprimento da obra. O 

tempo de deslocamento, movimentação de matérias e produtividade são fatores 

relacionados ao projeto de logística; atrasos e paradas geram perda de 

produtividade, este tipo de problema foi evitado ao máximo no Estádio de Itaquera, 

pois o prazo reduzido não permitia mau funcionamento da logística do canteiro de 

obras. 

6. Resultados preliminares 

 Nos empreendimentos, visa-se à minimização de prazos, e maximização da 

qualidade dos serviços oferecidos aos usuários. Tais conceitos foram claramente 

aplicados na Arena Itaquera. A gestão integrada de projetos se tornou decisiva na 

execução da obra, assim como o controle de materiais, a padronização de execução 

das atividades, e a racionalização na geração de resíduos de construção.  

Aliados a um eficiente gerenciamento construtivo, a logística de aquisições, de 

transportes e de montagens de equipamentos foram aspectos fundamentais para se 

construir com rapidez e com os padrões que está obra exige. 

 Nota-se a grande importância deste tema como enfoque da Engenharia civil, 

ao mostrá-la de forma diversificada, expondo a ampla capacidade de atuação do 

engenheiro nos distintos processos da construção, além de salientá-la como 

ferramenta para proporcionar desenvolvimento e evolução técnica econômica. 
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