
Em maio de 2014, foi realizada uma vistoria nas estruturas que fazem parte da Arena 
Maracanã e o monitoramento com acelerometria em tempo real durante a partida de 
futebol entre Fluminense e São Paulo, válida pela rodada do Campeonato Brasileiro de 
Futebol 2014. O objetivo dos serviços realizado se consiste, na realização do presente 
Laudo Técnico de Estabilidade da Arena Maracanã. 

Além dos trabalhos realizados em campo, foi também feita uma verificação estrutural 
de um setor representativo do Estádio, escolhido após a análise dos documentos 
referentes ao projeto estrutural. O Setor Leste da arquibancada da Arena Maracanã foi o 
escolhido para ser monitorado.  

Os dados coletados pelos acelerômetros foram obtidos com uma frequência de aquisição 
de 200Hz, ou seja, foram colhidas 200 amostras por segundo para cada canal de 
aquisição. A obtenção dos dados foi realizada antes e durante o jogo. Os dados mais 
relevantes observados durante o monitoramento para todos os acelerômetros foram 
durante os gols e durante a chegada da torcida do Fluminense as dependências do 
Maracanã. 

Pode ser visto que quando a torcida começa a saltar no momento dos gols a resposta 
estrutural aumenta rapidamente. Percebe-se que essa resposta estrutural cessa também 
com a interrupção dos saltos da torcida. Esse comportamento é típico da resposta 
dinâmica de cargas de impacto (por exemplo, o pulo sincronizado) dos quais tem sido 
medidos em larga escala em situações que envolvem multidões de torcedores. 

Foto 1 – Vista Aérea da Arena Maracanã 



Foto 2 – Vista Aérea Noturna da Arena Maracanã 

Foto 3 – Vista Geral do Campo da Arena Maracanã 



Foto 4 – Localização do sensor de vibração “acelerômetro” entre as cadeiras no meio 
da Torcida do Fluminense 

Foto 5 – Detalhe da caixa protetora do “acelerômetro” e do cabo de conexão

com o sistema de aquisição de dados 



Foto 6 – Arena liberada em alguns setores correspondentes ao monitoramento 

Foto 7 – Parte da Torcida do Fluminense  



Fig. 1 - Acelerômetro GG8S, localizado na fileira GG, cadeira número 8, do Setor Sul 
(eixos “y” e “z”) durante os três últimos gols marcados pelo Fluminense


