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RESUMO
A definição do tipo de sistema de impermeabilização e proteção a ser utilizado nas arquibancadas de
um estádio não é uma tarefa muito fácil, visto que este tipo de estrutura está sujeita a diversas ações
como intemperismo, vibração, movimentação, abrasão, entre outras. O sistema adotado deve
apresentar não só estanqueidade, mas também flexibilidade, resistência ao tráfego e outras
características técnicas que se façam necessárias para atender a todas as ações envolvidas. O presente
trabalho tem como objetivo apresentar o sistema de impermeabilização e proteção utilizado em parte
das arquibancadas do Estádio Governador Magalhães Pinto, localizado em Belo Horizonte, no estado
de Minas Gerais, conhecido popularmente como “Mineirão”. Neste trabalho é abordada a
especificação do sistema em função das necessidades de projeto, bem como a metodologia de preparo
da superfície e aplicação do sistema em campo. Para o desenvolvimento do trabalho foi realizado
acompanhamento em campo dos serviços e contou-se com o importante apoio das empresas
Impermear, responsável pela aplicação do sistema, Recuperação, responsável pelo projeto de
impermeabilização e especificação técnica do sistema e do Consórcio Construtor Nova Arena BH.
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1. INTRODUÇÃO
Ao longo da história da humanidade, os estádios vêm cumprindo o papel de ser o palco de paixões
coletivas. No caso dos estádios de futebol, reflete-se o apreço ao esporte sendo o local que simboliza
essa paixão e sedia vivências de derrotas e triunfos. Considerando que o Brasil tem um público cativo
que reúne milhões de amantes do futebol, o fato de ter sido escolhido como País-sede da Copa do
Mundo de Futebol FIFA 2014 tornou-se um momento histórico que marcará a realização de sua
segunda Copa. A primeira aconteceu em 1950.
Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, foi definida com uma das cidades-sede para a
Copa de 2014 e terá como palco principal o Estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido como
Mineirão. Inaugurado em 1965 e tendo a fachada tombada pelo Conselho de Patrimônio Histórico de
Belo Horizonte, após ser escolhido para sediar jogos da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das
Confederações em 2013, o estádio do Mineirão passou por obras de adequação.
O ponto de partida para a reforma do local foi o dia 25 de janeiro de 2010. As obras foram divididas
em três etapas. Na primeira etapa, foram feitos reparos estruturais. Na segunda, de 26 de junho a 20 de
dezembro de 2010, houve a demolição de parte da arquibancada inferior e da geral, e o rebaixamento

do campo em 3,4 metros. A terceira e última etapa adequou o estádio ao padrão estabelecido pela
FIFA. Essa fase teve início em 21 de dezembro de 2010 e foi concluída em 21 de dezembro de 2012.
Depois de um processo de reforma e modernização que durou quase três anos, o novo Mineirão está
pronto e foi oficialmente entregue.
A nova arena reúne 62.160 assentos – todos cobertos – e conta com 98 camarotes, além de lounges
com instalações exclusivas, entre outros aspectos da ampla estrutura que ganhou. Na área externa foi
construída uma esplanada com capacidade para 65 mil pessoas, planejada para ser um espaço de
convívio social.
O estádio receberá seis jogos da Copa do Mundo da FIFA de 2014 e outros três da Copa das
Confederações FIFA 2013.
Tendo em vista a relevância desta obra para receber os jogos da FIFA e posteriormente para abrigar os
mais importantes campeonatos de futebol e outros eventos esportivos e culturais, o objetivo deste
artigo técnico é dar uma visão geral sobre a impermeabilização aplicada nas arquibancadas do
Mineirão.
Impermeabilizar é o ato de isolar e proteger os materiais de uma edificação da passagem indesejável
de líquidos, mantendo assim as condições de desempenho e durabilidade de uma construção. A técnica
de impermeabilizar, chamada de impermeabilização, geralmente é composta de um conjunto de
camadas, tendo cada uma delas uma função específica. Elas são planejadas e aplicadas de forma a
garantir a eficiência desejada alcançando a melhor relação custo-benefício.
De acordo com a NBR 9575, a impermeabilização é o conjunto de operações técnicas construtivas que
objetivam proteger as construções contra a ação deletéria de fluídos e da umidade.
Considerando o grande público que o estádio receberá após sua reinauguração, ressalta-se que a
impermeabilização é de grande importância frente aos inúmeros problemas que podem ser provocados
pela água em edificações.
Tendo em vista que a impermeabilização é o envelope do edifício, serão descritas neste trabalho as
soluções adotadas na referida obra para o tratamento das arquibancadas do estádio do Mineirão.

2. PROJETO
Os estádios reservados especialmente ao futebol, de uma maneira geral, possuem quatro zonas de
arquibancadas distribuídas em torno de um campo de forma retangular. Dos mais simples aos mais
complexos, os estádios não são apenas locais onde se realizam competições esportivas, assistidas por
algumas centenas de espectadores. Hoje, eles são complexos esportivos, com funções diversificadas,
que se tornaram marca registrada de clubes, de cidades e até mesmo de países.
Diante desse cenário, é fundamental que as estruturas dos estádios de futebol sejam construídas
visando atender seu público não apenas nos anos brevemente posteriores à sua inauguração, mas
considerando um longo espaço de tempo em que o local deverá ser utilizado. Essa afirmativa, feita
pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) no guia “Estádios de Futebol – recomendações e
requisitos técnicos”, implica no fato de que a orientação é utilizar os mais modernos sistemas,
equipamentos e materiais em construções ou reformas de estádios para que, ao avanço da tecnologia,
essas arenas sejam facilmente adaptadas e modernizadas.
Em relação especificamente à impermeabilização, o principal objetivo do projeto realizado no
Mineirão, abordado neste artigo técnico, foi de impermeabilizar e proteger as arquibancadas
existentes, proporcionando ainda resistência à abrasão com um sistema que, além de flexível, fosse de
fácil aplicação.

Considerando que a falha da impermeabilização, devido ao mau dimensionamento, aplicação ou uso
inadequado compromete a durabilidade e uso da edificação, faz-se necessário ressaltar que os
prejuízos podem ir além dos danos financeiros abrangendo ainda risco de desabamentos e acidentes.
Isso pode ocorrer porque a infiltração da água nas superfícies e estruturas pode afetar e até mesmo
comprometer o concreto, armadura, alvenaria, revestimento e pintura, deixando o ambiente insalubre
devido à alta umidade e proliferação de fungos e mofo.
No caso específico de estruturas em concreto aparente, a umidade pode ocasionar o comprometimento
da estrutura a longo prazo.
Tendo em vista que a capacidade de público do Mineirão é superior a 62 mil pessoas, ressalta-se que a
impermeabilização é um processo fundamental para garantir a qualidade da estrutura do espaço e,
consequentemente, um fator indispensável para garantir a segurança de todos os usuários.
Para que os objetivos iniciais fossem atingidos e a qualidade do sistema estivesse garantida, antes da
aplicação do sistema propriamente dito, foi especificada, também em projeto, a necessidade de
realização de reparos localizados em pontos de desplacamento e concreto solto, bem como em nichos
e falhas de concretagem.
Foi recomendado também tratamento prévio das fissuras e trincas estruturais, considerando em juntas
e trincas de movimentação execução de reforço com tela de poliéster numa faixa de 30 cm ao longo
das mesmas.
A exemplo dos projetos de arquitetura, da estrutura de concreto armado, das instalações hidráulica e
elétrica, de paisagismo, entre outros de uma obra comercial, industrial ou residencial, a
impermeabilização também deve ter um projeto específico, um projeto que detalhe os produtos e a
forma de execução das técnicas de aplicação dos sistemas ideais de impermeabilização para cada obra.
É consenso entre os especialistas da área que não se deve estabelecer regras para um projeto por se
tratar de atividade profissional e cada um deve desenvolver o seu projeto da maneira que conceber. O
que se propõe neste projeto são apenas alguns passos que devem ser observados pelas partes
envolvidas.
Dessa forma, o projeto de tratamento das arquibancadas do estádio do Mineirão foi composto
basicamente dos detalhamentos técnicos das etapas de definição do sistema, identificação e solução de
interfaces do projeto, recomendações de reparos e ajustes prévios à aplicação do sistema,
procedimentos e orientações para aplicação do selador, da etapa de aplicação do sistema de
impermeabilização e pós entrega da obra que incluiu as indicações a serem seguidas para a
manutenção e limpeza das arquibancadas.
É importante ressaltar que as informações referentes ao projeto de impermeabilização do referido
estádio apresentadas neste artigo técnico são aquelas que foram divulgadas e previamente autorizadas
pelas empresas envolvidas no processo.

3. SISTEMA ESPECIFICADO
Os sistemas impermeabilizantes são divididos em 2 tipos: Sistemas rígidos e Sistemas flexíveis, e
estes apresentados de 2 formas: moldados "in loco" e pré-fabricados.
Conforme citado anteriormente neste artigo, a escolha do sistema de impermeabilização a ser adotado
em uma obra de arquibancada de estádio deve considerar não só estanqueidade, mas também
flexibilidade, resistência ao tráfego e outras características técnicas que se façam necessárias para
atender a todas as ações envolvidas.

Estanqueidade então é a propriedade de um elemento (ou de um conjunto de componentes) de impedir
a penetração ou passagem de fluídos através de si.
Para a execução com sucesso da proteção contra essas intempéries, é necessário um sistema de
impermeabilização que é composto por três processos. Cada um deles tem igual importância na
formação de um sistema impermeável, e sua correta construção evita que um determinado componente
do sistema se sobrecarregue, assumindo todas as funções que deveriam ser compartilhadas. São elas:
base, impermeabilização e durabilidade.
Para exemplificar, cabe esclarecer que a película impermeável tem a função específica de evitar a
passagem de água, incorpora algumas características elásticas, e pode ser mais ou menos durável.
Contudo, se a base for adequada para absorver parte das solicitações da estrutura, e as camadas
posteriores para acomodar os esforços de cargas e os ataques das intempéries, o desempenho,
certamente, alcançará melhores resultados.
Dessa forma, o sistema de impermeabilização geralmente é dividido em três processos:
- processos preliminares;
- processos impermeáveis;
- processos complementares.

Dentro dessa aplicação, cada processo vai atuar como um anteparo para o outro, e sua perfeita
montagem formará um sistema de alto desempenho.
Porém, a falha na montagem destes sistemas é o principal responsável por inúmeros fracassos de
impermeabilização, mesmo quando se opta por utilizar impermeabilizantes de alto desempenho.
Assim, os processos preliminares são aqueles que devem ser executados antes da aplicação do
impermeabilizante, e são considerados como pré-requisitos para continuidade ao procedimento. Sem
esses cuidados e ajustes prévios, certamente o sistema não apresentará o desempenho esperado.
Já os processos impermeáveis são aqueles relacionados aos materiais impermeabilizantes
propriamente ditos.
Enquanto os processos complementares são aqueles que funcionam como proteções ou complemento
do sistema de impermeabilização sendo os anteparos, ou barreiras, que permitem que a vida do
produto se prolongue, estando adequados às cargas e solicitações que lhe são impostas durante seu
uso.
A escolha do sistema que melhor se adéqua à obra e o seguimento desses três processos são etapas
fundamentais para garantir a impermeabilização com êxito.
A não observação dessas orientações ocasiona conseqüências danosas para a obra. E isso gera atrasos e
prejuízos financeiros, caso seja necessária uma nova aplicação do sistema. Dessa forma, os cuidados
que a equipe responsável pelos produtos segue dentro da fábrica, devem se estender à equipe que terá
a missão de desenvolver o serviço de aplicação do sistema.
Com base nas necessidades de projeto descritas anteriormente optou-se por um sistema bicomponente
à base de cimento, resina acrílica e aditivos com elevada aderência à superfície de concreto, com
capacidade de suportar tráfego de pedestres, resistência à raios ultravioleta e característica
impermeabilizante e flexível.
O sistema aplicado nas arquibancadas do estádio do Mineirão foi o impermeabilizante elástico de alto
desempenho para pisos e áreas expostas. Ele é composto por selador monocompoente de base acrílica

e pintura flexível bicomponente à base de polímeros elastoméricos e compostos minerais reativos à
base de microadições e cimentos especiais.
Por ser bicomponente à base de cimento, aditivos e resina acrílica diferenciada, o sistema apresenta
elevada aderência à superfície de concreto, além de ter elevada coesão entre as partículas, o que
proporciona resistência á abrasão principalmente ao tráfego de pedestres, e manter as características de
flexibilidade mesmo exposto à intempéries.
Outro diferencial deste sistema é que não permite que a sujeira fique impregnada na superfície e tem
característica antiderrapante mesmo na presença de água.
Dessa forma, o sistema escolhido para o tratamento da arquibancada do referido estádio de futebol
mostrou garantir ótima performance para impermeabilização e proteção de áreas externas sujeitas ao
trafego de pedestres e à ação do intemperismo servindo como acabamento e dispensando proteção
mecânica, garantindo assim melhor relação custo-benefício.

3.1Uso:
O sistema utilizado no estádio do Mineirão é geralmente indicado para impermeabilização flexível de
áreas expostas e sujeitas a tráfego de pedestres como arquibancadas, quadras poliesportivas, pisos
decorativos, entre outras utilizações.
Outra característica importante é o acabamento com aparência fosca e superfície antiderrapante
mesmo na presença de água. Esse aspecto do sistema ainda agrega valor à obra na medida em que
contribui para a segurança dos usuários na utilização do espaço mesmo em caso de chuvas.
Mais uma vantagem do produto é que atende aos requisitos de sustentabilidade, importantíssimo para
empresas que buscam a certificação ambiental LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) em suas obras, como os estádios da Copa do Mundo. Conforme descrito no projeto da obra do
Mineirão, uma das metas da modernização é justamente obter a certificação LEED, que atesta a arena
como um empreendimento ambientalmente sustentável. Para isso, o novo estádio já prioriza, desde a
obra, padrões, ferramentas e procedimentos aceitos e entendidos internacionalmente como
ecologicamente corretos.
Além das vantagens citadas acima, o sistema foi definido para utilização nesta obra considerando
ainda que possui alta aderência aos mais diversos tipos de substratos, como concreto, argamassa, pisos
cerâmicos não esmaltados, paredes de gesso acartonado, madeira e etc.

3.2.

Características técnicas

Abaixo se apresenta a tabela de características técnicas do sistema, desenvolvida pelo fabricante:
Tabela 1 – Boletim técnico
ENSAIO
ESPECIFICAÇÃO
NORMA
Viscosidade Stomer
82 a 90 KU
NBR 12105
A+B
Tempo de uso da
Petrobras N1363
60 minutos
mistura
SSPCP 68 T
Carga na ruptura
após 28 dias de
3,1 Mpa
NBR 7462
cura
Alongamento na
35%
NBR 7462
ruptura
Aderência
1,7 Mpa
NBR 12171
Flexibilidade à
baixa temperatura
Sem trincas
NBR 9952
(0° C)
Absorção de água
< 5,5 %
ASTM D 570
Secagem entre
2 a 6 horas
demãos
Resistência à
abrasão Taber 1000
0,19 g
ASTM 4060
ciclos/1000g/CS17
Secagem entre demãos
3 a 5 horas
Tempo para liberação de
1 dia
trânsito
Tempo de cura
28 dias

De acordo com as informações fornecidas pelo fabricante, esta tabela apresenta os resultados obtidos
em ensaios em laboratório sendo possíveis pequenas alterações de valores de lote para lote.

3.3 Consumo
O consumo especificado em função das necessidades de projeto foi de 0,400kg/m2 de selador acrílico
e 3,50kg/m2 do impermeabilizante aplicado em 4 demãos.
Foi especificado ainda, em função da movimentação da estrutura, reforço com tela de poliéster nas
junções entre arquibancada e parede do estádio.

4. APLICAÇÃO DO SISTEMA
4.1. Preparo da superfície:
Seguindo as orientações do fabricante, a etapa inicial de aplicação do sistema de impermeabilização
das arquibancadas foi composta pela execução de reparos localizados.

De acordo com a metodologia indicada, a superfície deve estar íntegra, limpa, previamente umedecida,
isenta de partículas soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleo, desmoldantes, etc., devendo ser
previamente lavada com escova de aço e hidrojato.
Outras medidas efetuadas são reparos de falhas de concretagem, inspeção, detecção e tratamento
adequado de fissuras e trincas estruturais para posterior aplicação do sistema.
Em regiões como juntas e trincas/fissuras de movimentação, execução de um reforço com tela de
poliéster em uma faixa de 30 cm ao longo das mesmas, após calafetação com mástique adequado.
Foram avaliados também pontos de desplacamento e concreto com som “cavo” na superfície existente.
Nestes casos, o reparo foi realizado pelas equipes utilizando argamassa industrializada.

Foto 1 – Organização do local para execução dos reparos

Foto 2 – Vista geral - Execução dos reparos nas arquibancadas.

Foto 3 – Execução dos reparos nos pisos da arquibancada

Foto 4 – Execução de reparos no espelho da arquibancada.

−

Limpeza:

Após finalização da etapa composta pelos reparos, a superfície foi devidamente limpa através de
varrição e lavagem. Destaca-se que a limpeza do local antes da aplicação do sistema de
impermeabilização, além de ser uma recomendação do fabricante, é fundamental para a obtenção dos
resultados finais esperados.

Foto5 – Limpeza da superfície após a etapa de reparos

Foto 6 – Limpeza da superfície
−

Aplicação do selador:

Após limpeza da superfície, aplicou-se o selador acrílico com auxílio de um rolo de espuma
observando-se o consumo de 0,400kg/m2, e aguardou-se um intervalo de 6 horas para posterior
aplicação do sistema. De acordo com o manual do fabricante, o selador aplicado no local é produzido
à base de polímero sintético resiliente que atua como preparador de superfícies e promotor de
aderência em substratos porosos.

Foto 7 – Selador é aplicado com auxílio de rolo de espuma.

Foto 8 – Aplicação do selador nas arquibancadas.

Foto 9 – Equipes trabalham simultaneamente na aplicação do selador no local.

4.2

Aplicação do sistema

Após o intervalo de seis horas da aplicação do selador determinado pelo manual do fabricante, iniciouse o processo de aplicação do impermeabilizante. Foi realizada mistura mecânica dos dois
componentes (resina+pó). Conforme orientações do fabricante, para preparar a mistura é necessário
adicionar o componente B (pó) em pequenas quantidades, à quantidade total do componente A
(líquido), misturando mecanicamente por 3 minutos com o auxílio de uma furadeira de baixa rotação
(450/500 rpm) com haste adaptada. Esse procedimento deve ser feito até se atingir consistência
cremosa, lisa, homogênea e sem formação de grumos. Após essa etapa, iniciou-se a aplicação do
produto com rolo de lã de pêlo alto. O sistema foi aplicado em 4 demãos num consumo préestabelecido de 3,5kg/m2 respeitando-se intervalo de 6 horas entre demãos.
A orientação do fabricante é de que o processo deve ser repetido com a aplicação das demãos
subsequentes até se atingir a espessura ou o consumo recomendado.
Quanto aos efetivos resultados obtidos com a aplicação do sistema, o fabricante alerta que garante a
qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o
desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Dessa
forma, nas obras do estádio do Mineirão verificou-se o cuidado de contar com profissionais
habilitados para aplicação do sistema, assim o procedimento foi feito em conformidade com as
instruções constantes no manual de aplicação disponibilizado pela empresa fabricante.

Foto 11 – Aplicação do sistema de impermeabilização.

Foto 12 – Panorama das arquibancadas durante o procedimento de aplicação

Foto 13 – Panorama das arquibancadas finalizadas após receberem poltronas individuais.

Foto 14 – Visão ampliada das arquibancadas finalizadas.

Foto 15 – Foto da arquibancada a partir da perspectiva do campo gramado.

Foto 16 – Foto da vista aérea do estádio finalizado

4.3

Manutenção e aspectos de segurança

O sistema de tratamento de arquibancadas aplicado no estádio do Mineirão, diferentemente de outros
tipos de sistemas de acabamento, aceita demãos subsequentes ao longo de sua vida útil, possibilitando
mudanças de cor, reparos ou reforços localizados, sendo apenas necessária sua lavagem e limpeza
prévia. Assim, ressalta-se que esse aspecto do produto escolhido reduz os custos de manutenção.
Entre as recomendações de segurança para manuseio e aplicação do referido sistema contidas no
manual do fabricante, estão cuidados básicos quando se trata de produtos químicos, como a não
ingestão, não ter contato direto com a pele ou com os olhos,etc.
Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de
EPI’s adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É
recomendado ainda o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proteção das estruturas contra infiltrações de água através da aplicação de um sistema de
impermeabilização é condição mínima e necessária a qualquer edificação. A recomendação dos
especialistas é que a utilização de sistemas impermeabilizantes deve ser efetuada ainda durante a obra
de construção ou reforma, permitindo um aumento da vida útil da edificação.
Contudo, cabe ressaltar que cada obra tem suas características e demanda um estudo preliminar para a
escolha adequada do sistema de impermeabilização a ser utilizado.
No caso do tratamento das arquibancadas do estádio do Mineirão, foram observados todos os aspectos
da edificação para a definição do sistema.

Como em qualquer atividade humana que envolve canalização de recursos financeiros, foi analisada a
chamada “relação custo/benefício”. O produto mostrou ser o mais adequado por dispensar camada de
proteção e por servir como acabamento final, pois resiste ao tráfego direto de pedestres. Além disso,
garantiu fácil aplicação, podendo ser aplicado à frio em forma de pintura.
Mas para a escolha do sistema avaliou-se também questões técnicas, avaliando qual seria o produto
mais adequado para aplicação em concreto aparente e que apresentasse boa resistência mesmo exposto
à umidade, às intempéries e ao tráfego intenso de pedestres.
Outro fator a ser destacado na definição do sistema no Mineirão é a preocupação com o meio
ambiente, posto que uma das vantagens do produto escolhido é que atende aos requisitos de
sustentabilidade, importantíssimo para a referida obra que busca a certificação ambiental LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design).
Além disso, o sistema é adequado para a obra em questão pois apresenta resistência aos raios U.V. e
possui aparência fosca com característica emborrachada e antiderrapante, o que garante mais
segurança e conforto aos usuários do estádio.
Atualmente com nível de desenvolvimento e avanços de qualidade obtidos pela indústria da
construção civil torna-se fundamental a execução do projeto de impermeabilização. Por isso, este
artigo técnico buscou apresentar os aspectos a serem observados na definição do sistema adequado a
cada obra e os cuidados e processos que devem ser efetuados na aplicação desses produtos.
Ao abordar o caso do tratamento das arquibancadas do Mineirão para fundamentar essa afirmação,
conclui-se, então, que a coesão no processo de escolha e o profissionalismo na aplicação do sistema de
impermeabilização são primordiais para que se alcance efetivamente os resultados esperados na
idealização do projeto e garantir, enfim, a durabilidade da edificação.
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