
O objetivo do trabalho consistiu em verificar a capacidade portante da Ponte sobre o 

Rio Paraguaçu em função das patologias encontradas em sua estrutura e de seu estado 

de conservação atual com aparente risco à segurança estrutural da Obra de Arte 

Especial (OAE). 

Foi realizado o Monitoramento com Extensometria com o intuito de registrar a resposta 

dos elementos estruturais principais (arcos, tirantes, apoios) em relação às cargas 

oriundas da passagem de Caçamba com carga total aferida de PBT = 27,7t. 
A partir dos valores registrados no monitoramento pôde-se aferir a capacidade portante 

da estrutura, comparando os resultados coletados em campo com o modelo analítico da 

resposta da estrutura para o veículo do teste de carga e avaliar a influência das 
patologias observadas no comportamento estrutural, possibilitando elaboração de 
projeto de reforço e de recomendações para garantir a segurança da estrutura e de seus 
usuários. 
Além do Teste de Carga, a estrutura da ponte foi monitorada de forma contínua sob 

condição normal de tráfego, para verificar a resposta dos elementos estruturais aos 

distintos carregamentos que solicitam a OAE. As deformações/tensões obtidas durante 

o monitoramento contínuo, para os diferentes tipos de veículos trafegando na rodovia, 

são comparadas com os resultados do teste de carga e da simulação analítica para cada 

tipo específico, possibilitando a quantificação real da resposta da estrutura para os 

níveis de carga considerados. 

Foto 1 – Vista da Ponte do Rio Paraguaçu 



Foto 2 – Equipe da AJL instalando sensores “strain gages”

Foto 3 – Após a armadura exposta, a mesma é lixada e limpa com Acetona PA 



Foto 4 – “Strain gages” instalados na armadura 

Foto 5 – Sensor protegido e conectado ao cabo 



Foto 6 – Outra vista da Ponte sobre o Rio Paraguaçu 

Foto 7 – Vista da Caçamba no momento do teste de carga monitorado. (Foto do Drone da Via 

Bahia) 



Foto 8 – Vista da Ponte Interditada para o teste de carga realizado pela AJL Detalhe da 
Caçamba no meio da Ponte. (Foto do Drone da Via Bahia) 

Foto 9 – Tráfego liberado para monitoramento em condições normais da rodovia. 




