
O piso do prédio da Estação de Compressão de Carmópolis foi reforçado 
através de estaqueamento e regularizado com a utilização de concreto armado com 
telas e barras passivas. O monitoramento com extensometria teve por objetivo 
acompanhar as deformações/tensões nas bases para os Compressores, quando 
solicitados pelo peso próprio do Compressor durante o processo de deslocamento e 
posicionamento sobre o piso.
Os dados foram obtidos com a utilização de extensômetros elétricos ("strain-gages") 
fixados nas armaduras das bases reforçadas, que foram cobertas por uma camada 
de regularização conforme especificado em projeto fornecido pelo cliente. Os 
sensores foram monitorados através de sistema de aquisição de dados multicanal, 
com registro dos dados em tempo real e armazenamento em arquivo digital durante o 
monitoramento. As deformações obtidas através dos extensômetros instalados nas 
armaduras das bases registraram a resposta das estruturas sob o carregamento móvel – 
permitindo movimentação horizontal gradual dos compressores sobretubos metálicos –, 
até a solicitação estática quando do seu posicionamento final.

 
O objetivo principal do monitoramento foi o de estabelecer o percentual de 
mobilização das deformações/tensões para os carregamentos aplicados durante toda 
a operação de posicionamento dos Compressores. 

Foto 1 - Retirada do cobrimento da base com utilização de martelete rompedor para expor a 
armadura 



Foto 2 – Armadura exposta, lixada e limpa com sensor de deformação “strain gage” colado a 
ela

Foto 3 – Sensor instalado e protegido 



Foto 4 – Vista da base e dos pontos onde foram instalados os sensores “strain gages” 

Foto 5 – Após instalação foi recuperado com “grout” os locais onde o cobrimento foi retirado 



Foto 6 – Sistema de Aquisição de Dados e Notebook para o monitoramento em tempo real e 
contínuo 

Foto 7 – Içamento do compressor para colocação na base monitorada 



Foto 8 - Vista do guindaste responsável pelo posicionamento do compressor 



Foto 9 – Vista do compressor tocando o piso monitorado e do sistema de aquisição de dados 

Foto 10 – Compressor na posição 




