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1. RESUMO 

 

Este trabalho descreve o processo de elaboração e construção de uma 

ponte de acrílico, devidamente instrumentada, concebida com o objetivo de 

proporcionar aos discentes dos cursos de Engenharia, um material de apoio à 

compreensão, fixação e exposição de conceitos referentes às linhas de influências e 

suas aplicações.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Dentro do contexto da mudança na metodologia do ensino, se destaca o 

surgimento de novas tecnologias com suas diversas aplicações exigindo inovações 

nos métodos ensino-aprendizagem.  

A utilização de um protótipo baseado em instrumentação virtual, que seja 

capaz de proporcionar a visualização de efeitos externos e esforços e respostas 

internas devidas às solicitações externas, podem ser bastante úteis como facilitador 

do entendimento de teorias estudadas em sala de aula.  

 

3. OBJETIVOS 

 

No protótipo a monitoração será feita através de recursos de 

extensometria, utilizando-se extensômetros de resistência elétrica ligados a um 

sistema de aquisição controlado por uma ferramenta de programação. O software 

construído, além de proporcionar as deformações nos pontos instrumentados, 

realizará o tratamento da informação adquirida e fornecerão gráficos e valores, 

atualizados dinamicamente, que corresponderão ao comportamento da estrutura 

estudada. 
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4. METODOLOGIA 

 

1 – Revisão bibliográfica, abrangendo a base teórica concernente à 

extensometria, monitoração estrutural, instrumentação virtual, linhas de influência e 

programação utilizando softwares relacionados. 

2 – Construção do módulo didático experimental. Para a construção do 

módulo, é necessário projetá-lo previamente, bem como definir o plano de 

monitoração. O plano de monitoração envolve a determinação quantitativa e 

qualitativa dos sensores a serem utilizados, considerando também o posicionamento 

dos mesmos. 

3 – Desenvolvimento do programa de aquisição, visualização e 

tratamento de dados e montagem do sistema de monitoração.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 – Ponte de acrílico 

As peças que irão compor a estrutura serão avaliadas no tocante às suas 

dimensões, de modo a se obter uma configuração adequada para estas. Esta 

avaliação será feita por meio do estudo teórico dos deslocamentos máximos obtidos 

nas peças constituintes da ponte, considerando dimensões pré-estabelecidas e um 

carregamento determinado.  

5.2 – Extensometria 

Para a medição de variações relativas de comprimento (deformações) em 

peças estruturais, são utilizados sensores que realizam tais medidas de forma 

eficaz, destacando os sensores elétricos, de corda vibrante e à fibra óptica. A 

escolha adequada de um ou mais tipos de sensores a utilizar depende de vários 

fatores como o porte, o tipo de estrutura e até mesmo os pontos a serem 

monitorados. 
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No contexto deste trabalho serão utilizados extensômetros de resistência 

elétrica (strain gages), em virtude do baixo custo e por apresentarem geometria 

condizente com as peças a instrumentar e compatibilidade com o sistema de 

aquisição disponível no laboratório. 

 

5.3 – Monitoramento e Aquisição de dados 

De forma geral, o monitoramento é realizado utilizando equipamentos e 

técnicas não destrutivas que possibilitam avaliar de forma periódica ou contínua o 

comportamento da estrutura, tendo em vista, principalmente, o acompanhamento 

das condições de segurança e integridade da estrutura.  

Posteriormente, a informação é tratada matematicamente por meio de um 

software, resultando na visualização da deformada e outros dados que caracterizam 

o comportamento estrutural da ponte. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A pesquisa teve inicio neste segundo semestre de 2015. Desta maneira, 

ainda está na parte de coleta de dados e pesquisa referente aos ensaios e 

protótipos a serem executados.  
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