
As estruturas em concreto armado das arquibancadas da Arena Fonte Nova são 
compostas por quatro setores independentes, separados por juntas. O anel de 
compressão da estrutura metálica da cobertura, sem juntas em função da solução 
estrutural adotada, tem os seus pilares apoiados no Nível 10 das estruturas de concreto 
das arquibancadas. 

As movimentações verticais decorrentes de possíveis recalques diferenciais nas 
fundações provocam esforços nos nós dos pórticos principais, que também são 
mensurados em tempo real. Foram instalados 18 sensores “strain-gages” nas seções dos 
pilares dos níveis inferiores de cada junta, cujas deformações específicas medidas em 
três pontos da seção transversal definem o giro da seção – segundo a premissa 
fundamental de que seções planas permanecem planas – estabelecem a variação da 
carga normal nos eixos principais de inércia dos pilares monitorados. 

As vibrações das arquibancadas nestas regiões são mensuradas através de 6 
acelerômetros por junta, complementando o registro das grandezas fundamentais que 
definem o comportamento estrutural. 

Os extensômetros de deformação, ou “strain-gages”, foram instalados nos pilares dos 
níveis imediatamente acima das fundações, nas armaduras existentes nos cantos dos 
pilares. Os sensores de deslocamento, deflectômetros, foram instalados nas juntas nos 
níveis 5 e 9, e os sensores de aceleração foram instalados abaixo da arquibancada 
próximo às juntas na extremidade do balanço e no nível 4. 

A obtenção dos dados foi realizada com o monitoramento das juntas através de sistema 
de aquisição de dados multi-canal, com registro dinâmico dos dados em tempo real e 
armazenamento em arquivo digital durante a coleta. As medições em tempo real das 
deformações/tensões nas armaduras dos pilares de concreto, das aberturas das juntas e 
das vibrações da arquibancada foram realizadas durante 24 horas por dia.  

Foto 1 – Vista Aérea da Arena Fonte Nova 



Foto 2 – Vista Externa Noturna da Arena Fonte Nova 

Foto 3 – Vista do Campo da Arena Fonte Nova 



Foto 4 – Cobertura e Campo da Arena Fonte Nova 

Foto 5 – Sensor de deslocamento “Deflectômetro” instalado entre as juntas 



Foto 6 – Sensor de deslocamento “Deflectômetro” instalado e protegido 

Foto 7 – Sensores de vibração “Acelerômetro” instalado na extremidade do balanço da 
arquibancada 



Foto 8 – Sensores de deformação “strain gages” sendo instalados no pilar imediatamente 
acima da fundação 

Foto 9 – Sensores de deformação “strain gages” instalados no pilar 



Foto 10 - Caixa metálica localizada no fosso da Arena Fonte Nova, com o sistema de aquisição 
de dados e Notebook monitorando em tempo real e contínuo a partida 

Foto 11 – Apresentação antes do clássico regional entre Bahia e Vitória 



Foto 12 – Torcida do Bahia vibrando nas arquibancadas da Arena Fonte Nova 


