
Monitoramento 
Dinâmico Estrutural



A prova de carga dinâmica emprega a tecnologia de 
medição de vibrações naturais em estruturas. Esta 
tecnologia foi desenvolvida há mais de 30 anos e vem 
sendo largamente aplicada em todo o mundo. No Brasil, 
a Terratek é a pioneira, possuindo uma vasta lista de 
estruturas analisadas.

PrinciPais ObjetivOs:

•   Identificar e localizar danos estruturais;

•   Avaliar a integridade estrutural global;

•   Determinar a capacidade de carga após ocorrência de acidentes;

•   Determinar a segurança pelo aumento de carga;

•   Monitorar comportamento devido a processos construtivos e interferências;

•   Envelhecimento estrutural;

•   Previsão da vida útil das estruturas.

beneFÍciOs FinanceirOs:

•   redução do tempo de parada de produção;

•   redução do valor de seguro.

beneFÍciOs tÉcnicOs:

•   identificação antecipada de danos;

•   aumento de vida útil;

•   redução de risco ambiental;

•   tecnologia 100% nacional e pioneira.



anÁLise estrUtUraL e resULtaDOs:
anÁLise De integriDaDe  X  MOnitOraMentO DinâMicO

anÁLise De integriDaDe | MODeLO cOnvenciOnaL

resULtaDOs

•   Uso de modelos não calibrados

•   Não identifica danos

•   Análise empírica de envelhecimento de vida útil

MoDElAgEM  nUMéricA:

•   Análise de fadiga e alteração de carregamento

•   Inspeção visual ou por mergulhadores

•   Ensaios não destrutivos

MOnitOraMentO DinâMicO | MODeLO PrOPOstO

resULtaDOs

•   Detecção antecipada de danos

•   redução da inspeção visual

•   Sistema de monitoramento on-line

MEDição DE vibrAçõES

•   Modelo calibrado a partir de medições

•   Medição do envelhecimento estrutural



METODOLOGIA

NORMAS TÉCNICAS:

os ensaios são feitos de acordo com as normas:
abnt nbr 15307 - Ensaios não destrutivos - Provas de cargas dinâmicas 
em grandes estruturas - Procedimento.
Din 4150 Erschütterungen im bauwesen
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não sim



MARANHÃO: 

•   Estádio castelão; 
•   Ponte dos Mosquitos;
•   Ponte Sarney.

PARÁ: 

•   Ponte rolante de mineração.

DISTRITO FEDERAL:

•   Torre de  Tv brasília.

MINAS GERAIS:

•   Estruturas de mineração votorantim;
•   viaduto da Mutuca br 040.

VENEZUELA: 

•   Plataforma offshore.

PERU:

•   Plataforma offshore.

PARANÁ: 

•   2 Pontes capivari - br 116.

ESPÍRITO SANTO: 

•   Porto de Tubarão.

RIO DE JANEIRO: 

•   Ponte Sernambetiba;
•   barragem de Areal;
•   Metro rio;
•   cais Sardinha;
•   Piso do Flamengo.

PROJETOS REALIZADOS, DESDE 2002,
AO REDOR DO MUNDO. 

INGLATERRA: 

•   Torre Eólica | greater gabbard offshore.

MALÁSIA: 

•   Pontes 4b.



http://terratek.com.br/

