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O estádio Allianz Arena, finalizado em 2004, foi sede de jogos da Copa do Mundo de 2006 na 

Alemanha e se tornou um ícone da arquitetura mundial (ver Figura 1). Com seu aspecto 

externo inusitado e camaleônico, sua fachada pode mudar de cor conforme o time que ali joga, 

vermelho, azul ou branco (ver Figura 2). Com capacidade para 66 mil pessoas, o estádio é 

compartilhado por dois times: o FC Bayern München e o TSV 1860 München. 

 

 

Figura 1 – O Allianz Arena é um ícone da arquitetura mundial. 

Fonte: http://pupload.wikimedia.orgwikipediacommons00eAllianz_Arena_Pahu.jpg 

 

O Allianz Arena nasceu nas mentes criativas de dois arquitetos suíços: Jacques Herzog e 

Pierre de Meuron. A dupla do escritório HDM, com sede na Basiléia, Suíça, enfrentou um 

grande desafio e concebeu um milagre arquitetônico. O HDM já havia projetado um estádio 

menor, na Basiléia, o Saint Jacob; mas era um estádio de segunda divisão, que serviu como 

experiência, porém, nada que se comparasse ao desafio de projetar um estádio ultramoderno 

para a Copa do Mundo. É tarefa difícil encontrar defeitos no Allianz, que segundo declaração 

dos próprios autores “ficou perfeito”. 

 

http://pupload.wikimedia.orgwikipediacommons00eallianz_arena_pahu.jpg/


 

Figura 2 – O Allianz Arena muda de cor de acordo com os times que jogam. 

Fonte: http://news.thomasnet.comIMTallianzarenacombo.jpg 

 

Situação 

 

O estádio está localizado em uma área suburbana de Munique, na região nordeste da cidade, e 

bem próximo do seu limite territorial (ver Figura 3). 

 

 



 

Figura 3 – Situação do estádio em Munique. 

Fonte: Google Earth, Autoria: Alexandre Gonçalves. 

 

As rodovias de acesso são: E52, E45 e 9. A rodovia 9 leva ao centro de Munique e as outras 

fazem parte de um anel externo que percorre a zona suburbana e dá acesso a cidades 

próximas (ver Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Allianz Arena fica na zona suburbana da cidade. 

Fonte: Google Earth. 

 

Implantação e acessos 

 

Os acessos foram meticulosamente pensados no Allianz Arena para garantir um perfeito fluxo 

de pessoas e veículos. Vias foram duplicadas nas rodovias de acesso. As linhas da ferrovia 



foram estendidas até a extensa Esplanada que dá acesso ao estádio. Foram tomadas medidas 

para deixar o público longe dos carros e perto dos trens. 

 

Na figura 5, observa-se à esquerda do estádio a Esplanada com jardins para acesso dos 

torcedores que chegam da estação de trem à extrema esquerda. Embaixo da Esplanada está o 

estacionamento de veículos. Á direita, as duas áreas azuis são destinadas a estacionamentos 

de ônibus. 

 

 

Figura 5 – Os acessos do estádio. 

Fonte: www.allianz-arena.de 

 

O acesso ferroviário foi uma das estratégias chave para solucionar os problemas de transporte 

público. Na figura 6, observa-se a moderna estação de trens. 

 

 

Figura 6 – Estação ferroviária próxima ao estádio. 

Fonte: www.allianz-arena.de 

http://www.allianz-arena.de/


Bilheteria 

 

O setor de bilheteria do Allianz Arena é extenso e perfeitamente dimensionado para atender ao 

grande fluxo de pessoas. As filas são separadas por barras de ferro (ver Figura 7). 

 

 

Figura 7 – Bilheteria do Allianz Arena. 

Fonte: http://www.mimoa.eu/images/977_l.jpg 

 

Esplanada 

 

O tratamento das áreas externas é marcado pela grande esplanada sobre o estacionamento, 

que liga a estação ferroviária ao estádio. A composição é formada por caminhos curvos que se 

entrelaçam e grandes áreas gramadas. Observa-se na Figura 8 que os postes de iluminação 

foram especialmente desenhados. Os vazios são para facilitar a circulação de ar dos 

estacionamentos e exaustão de gases poluentes emitidos pelos veículos. 

 

http://www.mimoa.eu/images/977_l.jpg


 

Figura 8 – Foto da Esplanada. 

Fonte: http://www.mimoa.eu/images/976_l.jpg 

 

Projeto 

 

O Allianz Arena tem sete níveis diferentes, que dividem jogadores, imprensa, VIP, funcionários, 

segurança e o público em geral. A intenção dos arquitetos era fazer do estádio uma obra de 

arquitetura e não exclusivamente de engenharia. A Figura 9 é uma planta ao nível superior do 

segundo anel de arquibancadas. A Figura 10 é uma planta de um nível mais alto, que permite 

visualizar os três anéis de arquibancadas. 

 

http://www.mimoa.eu/images/976_l.jpg


 

Figura 9 – Planta baixa: nível superior ao segundo anel. 

Fonte: www.allianz-arena.de 

 

 

 

Figura 10 – Planta geral: nível superior da terceira arquibancada. 

Fonte: www.allianz-arena.de 

 

 

http://www.allianz-arena.de/


O corte na Figura 11 ilustra a distribuição funcional nos diversos níveis e exibe aspectos 

construtivos fundamentais de projeto. Nos dois níveis inferiores E0 e E1 estão a Zona Mista 

que inclui a chegada dos ônibus dos jogadores e o estacionamento para carros. No nível de 

chegada da Esplanada, chamado de E2, estão os Sanitários e Passeio Público. No E3, Estar 

para Patrocinadores. No nível E4, Clube de Negócios. No E5, Foyer. No E6, Sanitários e Estar. 

No E7, Aptidão Opcional. 

 

 

Figura 11 – Corte ilustra resoluções funcionais, técnicas e estruturais. 

Fonte: www.allianz-arena.de 

 

A maquete cortada, representada na Figura 12, demonstra as soluções de níveis e sistemas 

construtivos para melhor entendimento do projeto. 

 

 

Figura 12 – Maquete cortada do Allianz Arena. 

Fonte: FISCHER, Joachim. German Football Stadiums. Daab, 2006. 

http://www.allianz-arena.de/


O início da obra 

 

A demanda surgiu quando percebeu-se que o Estádio Olímpico de Munique (1972) não seria 

capaz de sediar jogos da Copa. A cidade precisava de um estádio novo. O diretor do estádio, 

Bernd Rauch, que estava a cargo do tempo e da logística, exercia a função de manter esse 

trabalho no prazo e no orçamento. A FIFA exige que o estádio esteja pronto um ano antes do 

evento, fazendo com que a pressão aumentasse sobre os gestores. O engenheiro principal foi 

Stefan Wellstein, responsável por conduzir essa obra de custo estimado em 412 milhões de 

dólares ou 340 milhões de euros. 

 

No local da construção foram encontradas bombas soterradas da segunda Guerra Mundial. Se 

permanecessem enterradas não trariam perigo, mas se uma máquina tocasse em uma delas, 

causaria danos aos trabalhadores. O esquadrão anti-bombas de Munique foi acionado para 

desativá-las, atrasando o andamento do empreendimento. Mesmo com esses imprevistos, 

Bernd Rauch tentou manter algumas partes da construção em andamento. São 22 guindastes, 

e alguns com 70 metros de altura. 1.500 funcionários de mais de 20 países trabalharam na 

obra. 

 

Concreto 

 

O concreto passou por rigoroso controle de qualidade. A densidade e a força são testadas 

antes e depois da aplicação. Cada porção é analisada em sua consistência. Depois, um bloco 

seco é pesado, medido, e tem sua capacidade de suportar cargas analisada. Após os testes, o 

concreto é levado para o canteiro de obras. O estádio é suportado por 350 pilares de concreto. 

Para suportar uma carga de mil toneladas em cada pilar, o concreto é colocado num molde e 

amarrado a uma centrífuga; em seguida é comprimido usando uma força nove vezes maior que 

a da gravidade (9G). São 200 mil metros cúbicos de concreto em toda a obra. Por causa do 

calor, precisou ser umedecido com regadores para garantir que secasse devagar e mantivesse 

sua solidez. 

 

Segurança 

 

A segurança visa estabelecer o fluxo de torcedores de maneira segura e confortável. Usando 

programas computacionais de simulação, os arquitetos projetaram rotas que diminuirão o 

tempo de evacuação. A evacuação rápida pretende esvaziar o estádio em 15 minutos. A Figura 

13 mostra uma das escadas de acesso para a arquibancada. 



 

Figura 13 – Escada de acesso para as arquibancadas. 

Fonte: FISCHER, Joachim. German Football Stadiums. Daab, 2006. 

 

Arquibancadas 

 

Módulos de escadas e arquibancadas de concreto são montados no local com o uso de 

guindastes e cabos. Os módulos são pré-fabricados. Cada um pesa 18 toneladas; e são 

usadas mais de mil unidades. São 3 níveis de arquibancadas: a mais baixa acomoda 20 mil, a 

do meio 24 mil, e a mais alta 22 mil torcedores. A arquibancada fica a 7,5 metros do campo, e 

a plataforma superior tem inclinação de 34 graus, o máximo que a engenharia da época 

poderia conseguir. 

 

Conforto 

 

O Allianz Arena proporciona conforto requintado para os usuários. A circulação interna é feita 

por elevadores e escadas rolantes, além das escadas convencionais. (ver Figura 14). 

 



 

Figura 14 – Escadas rolantes no interior do estádio. 

Fonte: FISCHER, Joachim. German Football Stadiums. Daab, 2006. 

 

Os restaurantes foram posicionados em pontos estratégicos e proporcionam vistas incríveis do 

interior da arena (ver Figura 15). 

 

 

Figura 15 – Restaurante no Allianz Arena proporciona vista para o interior do estádio. 

Fonte: FISCHER, Joachim. German Football Stadiums. Daab, 2006. 

 



Cobertura 

 

A cobertura usa um intrincado sistema de vigas e pilares de aço de tamanhos diferentes. As 

peças precisam ser içadas a 50 metros por um super guindaste, como mostra a Figura 16. As 

maiores treliças tem 65 metros e pesam 100 toneladas. As vigas mestras são dispostas como 

os raios de uma roda de bicicleta, formando uma estrutura forte e leve. 

 

 

Figura 16 – Guindastes levantam as treliças metálicas a 50 metros de altura. 

Fonte: www.metalica.com.br 

 

Grelha de aço 

 

A grelha de aço que se estende da cobertura até a fachada é um dos grandes atrativos desse 

projeto. É um composto de conchas almofadadas em forma de losango fixado em uma grelha 

metálica (ver Figura 17). É a maior concha em membrana já construída, e houve um 

maquinário especial para sua fabricação. A membrana de ETFE (Etileno Tetrafluoretileno) tem 

2mm de espessura e recobre 2.874 painéis infláveis que fazem parte do teto, montados 

manualmente por operários a 55 metros de altura (ver Figura 18). O material é 98% translúcido, 

permitindo que a luz natural alcance o gramado. A membrana não precisa ser trocada 

periodicamente, como em outros estádios. Alguns desses painéis medem 35m². 

 

http://www.metalica.com.br/


 

Figura 17 – Membranas de ETFE são fixadas na grelha metálica. 

Fonte: www.metalica.com.br 

 

 

Figura 18 – Operários a 50 metros de altura instalam as membranas. 

Fonte: www.metalica.com.br 

 

A membrana de ETFE passou por testes de elasticidade e tensões, pois deveria estar 

preparada para eventuais quedas de objetos vindos do céu, como meteoritos e peças de 

aeronaves, além da resistência ao fogo e das condições adversas do clima, como neve, vento 

e chuva.  

 

http://www.metalica.com.br/
http://www.metalica.com.br/


Após a instalação, os painéis são inflados com ar, através de bombas de ar colocadas na parte 

mais alta da construção. O ar é bombeado para os painéis através de tubos, e ventoinhas 

mantêm a pressão constante dentro deles. A Figura 19 mostra uma vista geral da fachada 

durante a instalação dos painéis. 

 

 

Figura 19 – Etapa de fixação das membranas. 

Fonte: www.metalica.com.br 

 

Outra inovação do projeto é o forro retrátil de lona, que possibilita o sombreamento das 

arquibancadas quando necessário (ver Figuras 20 e 21). 

 

 

Figura 20 – Forro retrátil recolhido. 

Fonte: FISCHER, Joachim. German Football Stadiums. Daab, 2006. 

http://www.metalica.com.br/


 

Figura 21 – Forro retrátil estendido. 

Fonte: FISCHER, Joachim. German Football Stadiums. Daab, 2006. 

 

Iluminação 

 

Um dos principais desejos dos arquitetos era que a membrana da cobertura fosse iluminada. 

Um sistema elétrico computadorizado é capaz de acender e apagar as luzes de cada painel 

individualmente. São 25 mil lâmpadas fluorescentes que fazem do Allianz Arena um espetáculo 

luminoso nas noites de Munique (ver Figura 22). 

 

 

Figura 22 – 25 mil lâmpadas fluorescentes fazem a iluminação da fachada. 

Fonte: FISCHER, Joachim. German Football Stadiums. Daab, 2006. 

 

 



Estacionamento 

 

O estacionamento tem capacidade para 10 mil carros, sendo o maior estacionamento da 

Europa (ver Figura 23). 

 

 

Figura 23 – Estacionamento para 10 mil veículos. 

Fonte: www.allianz-arena.de 

 

Cadeiras 

 

As cadeiras com desenho ergonômico foram instaladas manualmente. As unidades de assento 

são dobráveis, o que facilita a circulação quando estão desocupadas (ver Figura 24). 

 

 

Figura 24 – Cadeiras do estádio são dobráveis. 

Fonte: www.allianz-arena.de 

 

http://www.allianz-arena.de/
http://www.allianz-arena.de/


Gramado 

 

Um tipo especial de grama foi cultivada: são 3 variedades; se uma sucumbir ao mau tempo, as 

outras duas irão prosperar. Ao todo, são 250 rolos de grama (ver Figura 25). 

 

 

Figura 25 – 250 rolos de grama formam o tapete do espetáculo. 

Fonte: www.allianz-arena.de 

 

Volumetria 

 

A volumetria do Allianz Arena tem um aspecto monolítico, que remete ao Coliseu. Essa 

homogeneidade somada à sua monumentalidade faz com que o bloco arredondado ganhe um 

peso visual maciço. No entanto, ao mesmo tempo que a Arena se torna pesada, suas 

almofadas de membranas infláveis parecem fazê-lo flutuar. Essa sensação de flutuação é 

reforçada pelo fato das membranas não chegarem até ao chão (ver Figura 26). 

 

 

Figura 26 – Volumetria do Allianz Arena é monolítica. 

Fonte: Google Earth. 



Informações Gerais 

 

Allianz Arena 

Local: Munique, Alemanha 

Descrição: construção de novo estádio 

Conclusão: abril de 2005 

Capacidade: 66 mil pessoas 

Dados técnicos: cobertura de aço com 65 m de balanço; pilares tubulares mistos (seção 

preenchida por concreto) nas fachadas; 2.400 t de elementos tubulares na estrutura de 

cobertura e fachada; área de construção: ~ 37,6 mil m². 

Projeto arquitetônico: Jacques Herzog & Pierre De Meuron 

Projeto estrutural: Arup & Partners 

 

 


