
Os serviços de monitoramento das deformações/ tensões durante o lançamento do 

Tabuleiro Sul da Ponte sobre o Rio Chavón, na Auto Pista Del Coral, República 

Dominicana.  O monitoramento teve como finalidade registrar e analisar em tempo real, 

as deformações/tensões nos elementos principais da estrutura metálica do Tabuleiro Sul 

durante o seu lançamento e compará-las com os limites do material e com as tensões 

teóricas obtidas através de modelos com Elementos Finitos.  A estrutura de cada 

Tabuleiro, com 306 metros de comprimento final sem juntas e com massa de 

aproximadamente 1200 tons, foi projetada em 27 unidades com predominantemente 

11,90 metros cada, posicionadas sobre apoios provisórios.  

O tabuleiro foi solidarizado através de soldas de campo, e após a soldagem dos 

enrijecedores e dos reforços das almas foi apoiado nas bases de lançamento.  A partir das 

bases o tabuleiro foi movimentado sobre placas de “Teflon” até os seus pilares 

definitivos, vencendo vãos entre os eixos dos encontros e pilares com até 82,23m.  

Os resultados obtidos no monitoramento com extensometria permitiram, em tempo real, 
a liberação com segurança das etapas do processo de lançamento, onde as deformações/
tensões medidas foram sendo comparadas com as teóricas.  

Foto 1- Pilares de sustentação construídos e aguardando o lançamento Tabuleiro



Foto 2 - Área de lançamento da Superestrutura

Foto 3 - Superestrutura sendo preparada para o lançamento 



Foto 4 - Local lixado para instalação do sensor de deformação “strain gage”

Foto 5 - Detalhe do sensor de deformação “strain gage” colado na estrutura 



Foto 6 - “Strain gages” instalados e protegidos 

Foto 7 - “Strain gages” instalados e identificados



Foto 8 - Detalhe do “Nariz” (Estrutura auxiliar do lançamento) 

Foto 9 - Início do lançamento 



Foto 9 - Chegada da Superestrutura ao 1° Pilar 

Foto 10 - Chegada ao 2° Pilar 



Foto 11- Equipe da AJL utilizando o sistema de aquisição de dados e notebook 
monitorando em tempo real o lançamento da Superestrutura  

Foto 12 - Lançamento da segunda Superestrutura



Foto 13 - A segunda Superestrutura chegando ao segundo pilar




