
A Obra de Arte Corrente (OAC) localizada do km 438+200 da BR-116/BA, trecho 

entre Feira de Santana a Santo Estevão, é um bueiro celular duplo com extensão de 

69,44m sob as pistas norte e sul interceptando-a perpendicularmente. A OAC 

originalmente possuía 50,83m de extensão e foi ampliada durante os serviços de 

duplicação da BR116. O bueiro original foi concebido com laje de 35cm de espessura 

apoiada em três apoios, que vence dois vão de aproximadamente 2,00m. O trecho da 

ampliação foi concebido por uma estrutura de aduelas pré-moldadas. 

Os sensores foram instalados nas armações inferiores da laje. Foram 9 sensores, 5 

instalados na região da laje localizada sob a pista Norte e o restante, 4 na região da laje 

sob a pista Sul. Foi realizado o Monitoramento com Extensometria com o intuito de 

registrar a resposta dos elementos estruturais (Lajes) em relação às cargas oriundas da 

passagem da Caçamba-teste com carga conhecida. 

Os sensores instalados nos elementos estruturais mais representativos, ao registrarem 

as deformações nas respectivas seções durante a passagem do veículo-teste, revelam 

informações fundamentais para a avaliação da capacidade portante da estrutura. A 

partir das deformações registradas nos elementos estruturais, pode-se verificar a 

distribuição das cargas/tensões para todos os elementos estruturais, no instante da 

passagem do veículo.

Os dados registrados pelo monitoramento, possibilitam a análise do comportamento 

estrutural

 
real para as cargas de tráfego, podendo-se avaliar a capacidade portante da 

estrutura e sua condição de conformidade para as premissas de projeto. 

Foto 01 – Vista Geral do Bueiro Duplo 



Foto 02 – Sensor de deformação “strain gage” instalado na laje de um Bueiro

Foto 03 – Depois de instalado o sensor, o local é recuperado com grout



Foto 04 – Sistema de aquisição de dados multi-canal com 32 canais e notebook para 

monitoramento em tempo real



Foto 05 – Vista das pistas sobre o Bueiro Duplo no Km 438, da BR 116 Sul e Carreta sentido 
Feira de Santana

Foto 06 – Caçamba-teste passando pelo local monitorado sentido Santo Estevão




