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Resumo 
Neste trabalho são estudadas várias alternativas para o reforço da estrutura de um descarregador de navios 
que apresentava problemas de fadiga decorrentes dos altos níveis de tensão em sua estrutura. Essas 
alternativas foram avaliadas em função da redução dos níveis de tensão em zonas identificadas como críticas, 
com o auxílio de um modelo numérico de elementos finitos. Assim, foi possível a realização do 
detalhamento da solução escolhida e também a avaliação do comportamento da estrutura reforçada da 
máquina em operação por meio do modelo numérico, onde as cargas de operação do equipamento foram 
estimadas por meio de técnicas de reanálise, considerando os resultados das monitorações da estrutura do 
equipamento com extensômetros elétricos de resistência. A solução proposta é constituída por chapas de aço 
para aumentar o momento de inércia da seção crítica e tirantes protendidos constituídos por barras Dywidag 
para aliviar os esforços bem como para permitir que o reforço possa efetivamente entrar em carga quando 
instalado na estrutura. 
Palavra-chave: Descarregador de Navios, Projeto de Reforço, Estrutura Metálica, Fadiga. 
 
Abstract  
In this work, many alternatives of structural strengthening for a ship unloader that presented fatigue 
problems caused by high stress levels due dead and operational loads in its structure were studied. These 
alternatives were evaluated in order to reduce stress levels in zones classified as critical with a finite element 
numerical model. In this way, it was possible propose the best solution and evaluate the behavior of the 
strengthened structure considering the operational loads measured with strain-gages. The proposed 
strengthening solution consists in steel plates to increase the moments of inertia of the critical section and 
Dywidag prestressed bars to reduce the efforts as well as to provide the effective installation of the steel 
plates in the structure. 
Keywords: Ship Unloader, Reinforcement Project, Steel Structure, Fatigue. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, os relatos sobre problemas estruturais de descarregadores de navios têm sido 
associados às ações de cargas cíclicas de operação que provocaram a fadiga do material ou efeitos 
da ação do vento sobre estas estruturas, BATTISTA et al [1], BATTISTA e CARVALHO [2] e 
SAMPAIO et al [3]. 

As estruturas desses equipamentos são constituídas geralmente por chapas metálicas 
soldadas formando seções tipo caixão. Muitas vezes essas seções transversais podem apresentar 
grande índice local de esbeltez, estando suscetíveis a flambagem local. Além disso, as cargas 
cíclicas provenientes da operação associadas regiões de concentração de tensões podem produzir 
sérios problemas de fadiga na estrutura desses equipamentos, como foi o caso do descarregador de 
navios abordado neste trabalho. 

No ano de 2005, o descarregador foi alvo de uma análise estrutural para diagnóstico dos 
problemas surgidos em sua estrutura, bem como de uma monitoração para intervenção e reparo 
desses problemas. Os resultados dessas análises estão apresentados em SAMPAIO et al [3] e 
VELOSO et al [4].   

Os resultados desses estudos que foram realizados pela análise da estrutura do 
equipamento por meio de modelos numéricos de elementos finitos e pela monitoração dos esforços 
na estrutura em operação através de extensômetros elétricos de resistência mostraram mesmo com a 
execução dos reparos e reforços estruturais, a estrutura do equipamento ainda estava sujeita a 
problemas de fadiga, devido aos altos níveis de tensões observados. 

Nesse contexto, foi solicitado ao Grupo de Instrumentação e Computação Aplicada à 
Engenharia, NiCAE-UFPA a elaboração de um projeto de reforço para solucionar o problema. Os 
principais aspectos do projeto, bem como as análises realizadas encontram-se apresentadas a seguir.  

  
2 BREVE HISTÓRICO DOS TRABALHOS REALIZADOS 

 
A estrutura principal do descarregador é formada por elementos estruturais metálicos 

produzidos com chapas e tubos de aço tipo ASTM-A572 Gr 50, com tensão de escoamento, fy igual 
a 345 MPa, e tensão de ruptura, fu igual a 450 MPa. Os principais componentes estruturais são: 
truques de apoio, mesa, mastro, balancim para suporte do contrapeso, tirante, lança, e elevador de 
caçambas, figura 1. 
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Figura 1 – (a) Principais componentes estruturais do descarregador. (b) Estrutura de suporte do 

(a) (b)
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elevador de caçambas 
Em março de 2005 foram observadas na viga do lado direito da estrutura de suporte do 

elevador de caçambas, trincas com grande comprimento e abertura pronunciada conforme 
apresentado na figura 2.  

 

   
Figura 2 – (a) Lado direito externo. (b) Lado direito interno 

  
Análises, por meio de modelos numéricos de elementos finitos, foram realizadas para se 

avaliar o nível de tensões provocado pelos carregamentos de gravidade, antes e depois do 
surgimento das trincas. Os resultados estão mostrados em VELOSO et al [4] e SAMPAIO et al [3].  
Nas figuras 3 e 4 estão mostrados o resultado desses estudos para a estrutura íntegra e danificada, 
respectivamente.  

 
Figura 3 – Tensões normais horizontais para os carregamentos de gravidade, estrutura íntegra, 

valores em MPa 
 
 
 
 

(a) (b)



XXXIII Jornadas Sudamericanas de Ingenieria Estructural 

26 a 30 de mayo de 2008 - Santiago - Chile 

 

 
 

 
 
 
 

 

Figura 4 – Tensões normais horizontais para os carregamentos 
de gravidade, estrutura danificada. Valores em MPa

Figura 5 – Dispositivo tensor para alívio das 
tensões no entorno das trincas

 
Para reparar essas trincas e a instalação de um reforço, a empresa responsável pela 

concepção da máquina propôs um dispositivo tensor, munido de um cilindro hidráulico, para aliviar 
as tensões na região do entorno das trincas, figura 5. Para alívio das tensões, a carga aplicada pelo 
tensor foi de 103 tf. 

Extensômetros elétricos de resistência foram instalados na estrutura do elevador de 
caçambas para o acompanhamento do processo de alívio de tensões. Na figura 6 está mostrado o 
arranjo da instrumentação. 
 

 
Figura 6 – Arranjo da instrumentação. (a) Lado direito externo. (b) Lado direito interno 
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Na figura 7 está mostrada uma comparação das deformações medidas nos extensômetros e 
as obtidas numericamente com o auxilio do modelo numérico durante a operação de alívio da 
estrutura.  
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Figura 7– Deformação horizontal ao longo da seção – lado direito externo 

 
O reforço proposto pela empresa responsável pela concepção da máquina se constitui num 

conjunto de chapas soldadas na porção inferior da estrutura de suporte do elevador de caçambas, 
somente no lado direito da máquina, figura 8. Após a instalação do reforço foram realizadas novas 
análises com modelos numéricos de elementos finitos, bem como monitorações da máquina sob 
operação. Na figura 8 e 9 estão mostradas as tensões na estrutura de suporte do elevador de 
caçambas devido as cargas de gravidade e as tensões medidas experimentalmente em uma região 
próxima ao surgimento das trincas, decorrentes de manobras durante a operação da máquina. 

 

 

Figura 8 – Tensões normais horizontais na estrutura reforçada devido aos carregamentos de 
gravidade, valores em MPa 

 
 

Análise experimental 
carga máxima

Incrementos de 
carga 

 



XXXIII Jornadas Sudamericanas de Ingenieria Estructural 

26 a 30 de mayo de 2008 - Santiago - Chile 

 

 
 
 

 
12 13 14 15 16 17 18

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tempo (min)

Te
ns

ão
 P

rin
ci

pa
l (

M
P

a)
Tensão principal máxima na posição das rosetas - Período 01

s1 Roseta DE
s1 Roseta DI
s1 Roseta EE

 

Figura 9 – Tensões principais máximas medidas durante as operações de manobra da máquina, após a 
execução do reforço 

 
Com a instalação do reforço as tensões normais horizontais de tração foram reduzidas de 

cerca de 15%, porém ainda verificou-se que havia um ponto de concentração de tensões no local 
próximo ao surgimento da trinca, figura 8.  Além disso, observou-se que as manobras durante a 
operação da máquina causam grandes variações no nível de esforços na estrutura, figura 9.  

Dessa forma, concluiu-se que a estrutura do elevador de caçambas ainda estava sujeito ao 
surgimento de novas trincas e foi exatamente o que ocorreu. 

Nesse contexto, foi solicitado ao NiCAE-UFPa a elaboração de estudos para a elaboração 
de um projeto de reforço para a estrutura de suporte do elevador de caçambas. 

 
3 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS  

 
As premissas para a proposição do projeto de reforço são a diminuições das tensões de 

tração na parte superior da estrutura de suporte do elevador de caçambas, bem como de da viga 
redução dos níveis de tensão em regiões de elevadas concentrações de tensões. Além disso, a 
solução proposta deveria ser leve o suficiente para não causar sobrecarga da máquina quando em 
operação e também permitir rápida e fácil implantação a partir da mão-de-obra local. 

Assim foram estudas as seguintes possibilidades: 
 
a) Utilização de um reforço superior; 
b) Utilização de chapas laterias; 
c) Utilização do sistema de protensão Dywidag. 

3.1 Reforço superior 

Este reforço constitui-se de chapas de aço tipo ASTM-A572 Gr 50 de 19 mm de espessura, 
dispostas na forma de viga caixão e deverá ser posicionado na parte superior da estrutura. Este 
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reforço tem como objetivo proporcionar um aumento da capacidade resistiva da seção onde 
ocorrem as trincas.  

Além disso, este reforço é importante para sanar uma falha no detalhamento do projeto 
original da estrutura. Observou-se que a mesa da viga, ao curvar-se na região de transição para a 
mesa da coluna, apresentava uma forte tendência a se retificar, “desprendendo-se” da alma, 
conforme se pode observar na figura 10.  

A figura 11 ilustra o posicionamento do reforço superior proposto na estrutura. Assim, este 
reforço superior além de proporcionar um aumento da capacidade resistiva da seção, também 
impede o desprendimento da mesa original da viga. Observa-se, portanto, uma importante vantagem 
deste tipo de reforço em relação ao reforço proposto inicialmente, posicionado na parte inferior da 
viga, já que ele não proporcionava este efeito de travamento da mesa superior. 

 

Tensões de 
Tração

Tendência de retificação 
da mesa

Reforço superior

Chapa late

Figura 10 – Esquema ilustrativo da tendência de retificação 
e conseqüente desprendimento da alma da viga 

Figura 11 – Reforço superior e chapa lateral 
 

3.2 Chapa Lateral 

Este reforço corresponde à fixação de chapas de espessura 25 mm na lateral da viga caixão 
para proporcionar uma melhor ancoragem da mesa da viga, na alma da coluna, conforme indica a 
figura 11. Esta medida irá auxiliar na redução de tensões localizadas nas regiões onde surgiram as 
trincas, além de auxiliar no combate ao efeito de desprendimento da mesa.  

3.3  Sistema Dywidag 

Uma alternativa bastante apropriada de reforço, visando diminuir as tensões de tração na 
viga do suporte consiste em se aplicar uma força cujo diagrama de momentos correspondente 
provoque tensões inversas às atuais, ou seja, provoque compressão na parte superior e tração na 
parte inferior da viga. Propõe-se, assim, a utilização de uma ou duas barras tracionadas (reforço 
ativo) do sistema comercial Dywidag, conforme o desenho esquemático mostrado na figura 12. 

 



XXXIII Jornadas Sudamericanas de Ingenieria Estructural 

26 a 30 de mayo de 2008 - Santiago - Chile 

 

  
Figura 12 – (a) Desenho esquemático da utilização da barra Dywidag. (b) Arranjo com duas barras 

 
Os sistemas Dywidag para protensão utilizam como elemento principal a barra laminada a 

quente com comprimento de até 12 metros (barra única) e possuem rosca contínua com passo de 
rosca grossa (16 mm). A protensão é aplicada na barra através de um macaco hidráulico que se 
apóia na ancoragem (placa). A bomba estica o aço através do macaco até alcançar a tensão 
desejada. Esta bomba pode ser de acionamento manual ou elétrico, o que possibilita uma maior 
flexibilidade segundo as características do local da obra. Durante este processo a porca da 
ancoragem é girada continuamente com uma chave de modo a ficar sempre encostada na ancoragem 
(placa) e assim conter a tensão aplicada pela bomba, figura13.  

 
 

 

        
Figura 13 – Sistema Dywidag 

 
A vantagem da utilização do sistema Dywidag, neste caso, reside principalmente no fato 

deste corresponder a um reforço ativo (com carga de tração pré-aplicada) e com dimensão da seção 
reduzida, não interferindo com os outros elementos da estrutura e, conseqüentemente, com a 
operação da máquina. Além disso, obtém-se também um reforço bastante leve que praticamente não 
aumenta o peso da estrutura. Esse sistema também pode ser utilizado para alívio da estrutura e para 
a aplicação dos reforços. 
 

4 ANÁLISES PRELIMINARES PARA A CONCEPÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO 

A partir das alternativas descritas acima: reforço superior, sistema Dywidag e chapa 
lateral; foram estudados sete arranjos (combinações) possíveis. Na tabela 1 são apresentados os sete 
arranjos e mais a solução executada na primeira intervenção com reforço na parte inferior da viga 
caixão do suporte.  

 
 
 
 



XXXIII Jornadas Sudamericanas de Ingenieria Estructural 

26 a 30 de mayo de 2008 - Santiago - Chile 

 

Tabela 1 – Propostas de reforço 
ARRANJO REFORÇO 

SUPERIOR 
BARRA 
DYWIDAG** 

CHAPA 
LATERAL 

REFORÇO 
INFERIOR 

A01    X 
A02 X    
A03  1X   
A04  2X   
A05  1X X  
A06  2X X  
A07 X 1X X  
A08 X 2X X  

** Neste ítem pode-se ter uma barra Dywidag (1X) ou duas barras Dywidag (2X). Para os reforços com barra 
Dywidag considerou-se uma força de protensão de 17,5 tf para o arranjo com duas barras e 35 tf para o arranjo com 

somente uma barra. 
 

Nessas análises foram aplicados os carregamentos estáticos e observados os níveis de 
tensão da estrutura de modo que as tensões solicitantes se apresentassem sempre menores que a 
tensão resistente do material. Com esta simulação é possível prever o grau de eficiência do reforço, 
verificando a redução do nível de tensões nas regiões mais susceptíveis às trincas. Na figura 14 está 
mostrada uma comparação das tensões normais horizontais para cada um das soluções de reforço 
estudadas em uma seção próxima ao surgimento da trinca.  
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Figura 14 – Diagrama de tensões na direção longitudinal (x) para diversas propostas de reforço. No 

Detalhe para a linha onde foram obtidos os valores de tensão 
 
O reforço inferior (A01) proposto inicialmente pela empresa responsável pela concepção 

da máquina provoca uma diminuição das tensões de compressão, mas não tem resultado 
significativo na redução das tensões de tração que provocam o aparecimento das trincas. Por esta 
razão, este reforço não foi eficiente para eliminar o surgimento das trincas.  

Os arranjos que proporcionaram uma variação maior das tensões de tração foram os 
arranjos A08 (Duas Barras Dywidag com carga de 17,5 tf em cada barra, reforço superior e chapa 
lateral) e A07 (Uma Barra Diwidag com carga de 35 tf, reforço superior e chapa lateral), em roxo e 
verde no diagrama, respectivamente. 
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5 DETALHAMENTO DO PROJETO 

Demonstrada a eficiência das alternativas estudadas, partiu-se para o detalhamento do 
projeto considerando o reforço superior da estrutura e o sistema Dywidag que pode ser utilizado, 
tanto para aliviar as tensões na estrutura como para diminuir o nível de tensões na estrutura após a 
instalação do reforço superior.  

Inicialmente o detalhamento proposto previu a fixação, por meio de solda, de dispositivos 
de ancoragens das barras de protensão na estrutura da máquina, tanto na coluna, como na viga, 
figura 15. A protensão das barras é feita simultaneamente por meio de quatro cilindros hidráulicos 
posicionados próximos as colunas.  

 

 
Figura 15 – Detalhamento preliminar do projeto de reforço 

 
Análises numéricas foram realizadas para verificação dos níveis de tensão na estrutura nas 

regiões próximas dos dispositivos de ancoragem durante a fase de aplicação nos esforços nas barras.  
Na figura 16 verifica-se que os níveis de tensão na estrutura durante a operação de protensão das 
barras são inferiores ao limite de resistência do material.  

Outra preocupação em relação ao projeto é o nível de flutuação dos esforços na estrutura e 
também nas barras de protensão durante as manobras de operação da máquina, podendo deixar 
suscetíveis à fadiga. Tomando-se como parâmetros as deformações medidas, figura 9, foram 
possíveis quantificar os esforços que causam essas deformações e introduzi-los no modelo numérico 
para se determinar o nível de flutuação de tensão normal nas barras e também na seção próxima ao 
surgimento da trinca.  

Na figura 17 está mostrada a faixa de variação das tensões normais horizontais em uma 
seção próxima ao surgimento da trinca devido a manobras de operação da máquina. 
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Figura 17 – Faixa de variação das tensões 
horizontais (σx) na estrutura reforçada devido a 

manobras de operação da máquina
 
Outra solução possível para o detalhamento consiste em se utilizar um sistema de fixação 

das barras de protensão simplesmente por contato. A figura 18 mostra esse detalhe.  

 
Figura 18 – Outra solução possível de detalhamento para o projeto de reforço 
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Essa solução é interessante por dispensar o uso de solda na coluna, região bastante 
solicitada por esforços, também permitindo uma maior rapidez na montagem do sistema e 
facilidades de pequenos ajustes no posicionamento das barras. 

 
 
6 CONCLUSÕES 

 
 Com os resultados das análises realizadas ficou demonstrada a eficiência da solução 
proposta que atende plenamente as premissas de reduzir os níveis de tensão de tração nas regiões 
onde ocorreram inicialmente as trincas, os elementos que constituem o reforço possuem baixo peso 
próprio não sobrecarregando a máquina quando em operação e permitem uma rápida e 
relativamente fácil instalação, não interferindo com os elementos da máquina. 
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