
Na entrada da cidade de Feira de Santana, interior da Bahia, foi realizado o 
monitoramento com Extensometria no Viaduto Portal do Sertão, no Km 000+000, na 
BR 324, com o objetivo de obter a resposta dos elementos estruturais escolhidos, neste 
caso as Vigas e um dos Pilares Parede, em relação às cargas oriundas da passagem da 
Caçamba-Teste com carga conhecida. 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 a verificação e adequação da Obra de Arte 
Especial (OAE)  às premissas normativas. 
Os sensores “strain gages”  foram instalados nas vigas do caixão e em uma das paredes 
de apoio. Os sensores localizados nas vigas foram instalados a meio vão da OAE, nas 
armaduras inferiores e laterais da alma (junto à laje), enquanto os sensores do pilar 
parede foram instalados no topo da Parede 1 (apoio leste). Para instalarmos foi utilizado 
um martelete rompedor para retirada do cobrimento de concreto e uma esmerilhadeira 
para lixar a armadura. Após esse procedimento a armadura é preparada para receber o 
sensor “strain gage”, que é uma resistência elétrica padronizada, onde a alteração do seu 
valor, em função do encurtamento ou alongamento da superfície em que ele foi colado 
com cianoacrilato, estabelece uma relação direta entre a variação da resistência e a 
variação do que é a própria definição da deformação específica:  

ε=Δl/l 

Para a aquisição dos dados utilizamos um sistema multi-canal com 32 canais com 
frequência de aquisição regulável. Os dados dos testes lidos e gravados 
simultaneamente formam os arquivos de dados solicitados. 

Foto 1 – Vista Geral do Viaduto na cidade de Feira de Santana. 



Foto 2 – Sensor colado no topo da parede de apoio – Pilar Parede. 

Foto 3 – Sensores instalados na parte inferior da Viga e nas laterais da alma (junto à laje). 



Foto 4 – Caçamba-teste entrando no viaduto monitorado. 

Foto 5 – Caçamba-teste passando no meio do viaduto. 


