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Resumo
Neste trabalho foram realizados ensaios experimentais e foi elaborado um modelo numérico
para a análise do comportamento do píer de concreto armado do Porto de Santarém, da
Companhia Docas do Pará que se localiza no oeste do Estado. Os ensaios foram realizados
com provas de carga utilizando-se extensômetros elétricos de resistência para a determinação
das deformações e acelerômetros para a análise modal. Os dados foram tratados no programa
AqDados. Para o modelo numérico, foi utilizado o programa SAP2000. Em relação aos
carregamentos, foram consideradas cargas permanentes, vento, cargas devido à correnteza,
cargas devido à atracação de embarcações, frenagem e aceleração de veículos, variações de
temperatura e trens-tipo que atuam no píer para simulação das cargas móveis. A comparação
entre o método experimental e numérico foi realizada para assegurar a validade dos
resultados. Através da análise obtida pelo modelo computacional foi possível determinar as
envoltórias dos esforços atuantes na estrutura e fazer a comparação com o modelo
simplificado utilizado na memória de cálculo do píer em estudo. Com isso foi obtida a análise
estrutural da obra e os resultados são apresentados neste trabalho.
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1 Introdução
A adequação dos portos brasileiros para a atual condição de desenvolvimento do país é
uma necessidade crítica na manutenção do crescimento econômico e a partir dessa
necessidade a Secretária Especial de Portos implementou pelo Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC2) a reestruturação do Terminal de Múltiplo Uso 1 do porto de Santarém,
administrado pela Companhia de Docas do Pará (CDP).
Às margens do rio Tapajós, o porto de Santarém, ou píer 100, localizado na cidade de
Santarém localiza-se no oeste do estado do Pará e é responsável pela hinterlândia não só dos
municípios próximos, mas também de uma parcela do estado do Mato Grosso. O porto ocupa
o 23º lugar no ranking de portos brasileiros e tem como seus principais produtos: madeira,
óleo diesel, gasolina e farinha de mandioca. A estrutura foi construída na década de 70 e
possui uma extensão de aproximadamente 400 metros sendo esses 200 metros do píer. O píer
que é dividido por juntas de dilatação em três partes e recebe navios do porte de 22000 TPB.
Este trabalho apresenta uma investigação experimental e a verificação de projeto do píer,
especificamente no segundo trecho dos três da obra de arte especial. O trecho estudado tem
um comprimento total de 80 metros e os demais trechos possuem comprimentos de 60 metros.
Realizou-se a instrumentação com extensômetros e acelerômetros, e a verificação do projeto
estrutural foram feitos seguindo as prescrições normativas.

Figura 1 – Porto de Santarém.

2 Investigação Experimental
A investigação experimental do comportamento estrutural do Píer 100 foi realizada a
partir da instalação acelerômetros e extensômetros elétricos na estrutura. Os acelerômetros
foram instalados nas lajes do píer para medição das acelerações considerando a vibração
ambiente para a realização da análise modal experimental. Por sua vez, os extensômetros
foram instalados em para a medição das deformações na estrutura devido a passagem de uma
carreta carregada de um contêiner sobre o píer.

2.1 Análise modal experimental
Análise modal experimental é refere-se ao processo de determinação de parâmetros
modais (frequências, fatores de amortecimento e modos de vibração) de um sistema linear e
invariante no tempo por meio experimental, ALLEMANG (1994).
Os métodos de análise modal experimental são fundamentados em modelos matemáticos.
Esses modelos visam a determinar as características dinâmicas da estrutura por meio de
análise de sinais. Os sinais são obtidos por meio de ensaios experimentais de vibração que
podem ser realizados em laboratórios (modelos reduzidos da estrutura) ou em campo
(estrutural real), FERREIRA NETO (2005).
A metodologia tradicional de identificação de parâmetros na análise modal de estruturas
é realizada a partir de sinais medidos de força de entrada e de movimento de resposta da
estrutura. Entretanto, mais recentemente novas técnicas têm sido utilizadas baseando-se
somente na medição da resposta da estrutura quando submetida à vibração ambiente (ação do
vento, ação da corrente sobre as estacas, etc.), sendo denominada de Análise Modal
Operacional que foi a técnica empregada neste estudo.
Para isso, o trecho dois do píer foi instrumentado com vinte e um piezo-acelerômetros de
baixa frequência instalados sobre as lajes nas direções vertical, longitudinal e transversal,
Figura 2.

Figura 2 – Arranjo de acelerômetros no segundo trecho do píer 100.
Para análise e tratamento das acelerações medidas utilizou-se o software comercial
ARTeMIS®. Os valores das frequências e modos de vibração foram comparados com os
obtidos por meio de um modelo numérico de elementos finitos da estrutura elaborado no
software SAP 2000®. A comparação dos modos de vibração foi realizada a partir do cálculo
do MAC (Modal Assurance Criterion).
A função do MAC é fornecer uma medida de coerência entre as estimativas do vetor
modal. Isto fornece um fator adicional de confiança na avaliação de um vetor de excitação
modal a partir de locais diferentes. O MAC também oferece um modo de determinação do
grau de causalidade entre as estimativas de diferentes vetores modais do mesmo sistema,
ALLEMANG (2002). O valor do índice MAC varia de 0 a 1. O valor 1 indica correlação
completa entre os dois modos comparados, e o valor 0 indica que um modo é completamente
diferente do outro. Geralmente, valores próximos a 0,9 indicam que os modos ainda
apresentam uma correlação MERCE (2007). O MAC é definido na Equação 1.
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Onde:
= é o vetor da forma modal para o modo i do modelo experimental (referência);
= é o vetor de forma modal para o modo j do modelo numérico.
A Tabela 1 traz uma comparação entre o primeiro modo de vibração da estrutura teórico
e experimental, cujos modos estão mostrados na Figura 3.
Tabela 1 – Comparação dos modos de vibração e das frequências naturais.
MODO
Experimental

MAC
Experimental e
Modelo I

Frequência natural
numérica (Hz)

Frequência natural
experimental (Hz)

1

0,94

1,36

1,55

a)

b)

Figura 3 – Modos comparados de translação na longitudinal. a) Modo numérico
1,36 Hz; b) Modo experimental 1,55Hz.
Com base nos resultados encontrados, verifica-se ótima correlação entre os modos
numérico e experimental.

2.2 Extensometria
O trecho dois do píer foi instrumentado com 24 extensômetros elétricos de resistência EER’s instalados na laje, transversina, longarina e estacas, conforme o arranjo da Figura 4.

a)

b)

Figura 4 – a) Arranjo da extensometria no segundo trecho do píer; b) Arranjo da
extensometria nas estacas.
Para a mobilização da estrutura, utilizou-se um caminhão, Figura 5, que foi previamente
pesada onde foram medidos os pesos de 14028,3 e 25300 kgf para a carreta descarregada e
para o contêiner carregado somente, respectivamente.

Figura 5 – Fotografia do veículo utilizado no teste.
O veículo percorreu parte da extensão do segundo trecho ao longo da faixa central da laje
instrumentada, conforme o esquema mostrado na Figura 6.

Figura 6 – Desenho esquemático da passagem do veículo no píer 100 no teste de
extensometria.
A Figura 7 mostra as deformações medidas experimentalmente e as simuladas
numericamente por meio de um modelo de elementos finitos correspondentes a seção do meio
do vão da laje na direção longitudinal do píer

a)

b)

Figura 7 – Deformações no leio do vão da laje, direção longitudinal. a)
deformações experimentais. b) deformações numéricas.
Da Figura 7 observa-se semelhança entre as formas dos sinais medidos, entretanto os
valores das deformações simuladas numericamente são superiores às medidas
experimentalmente. Isso se deve as incertezas presentes no modelo numérico, como por
exemplo: os valores reais das propriedades mecânicas do concreto e o peso correto por eixo
do veículo utilizado no teste.

3 Análise Estrutural
A análise estrutural teve como objetivo identificar a capacidade de carga resistente do
píer na sua condição original e permitir a definição de um reforço de forma a atender os
carregamentos especificados pela CDP. e assim verificar o comportamento do píer de acordo
com as prescrições normativas. Na Tabela 2 estão apresentadas as cargas consideradas na
análise.

Tabela 2 – Cargas consideradas na análise estrutural.
Nome

Descrição

Sobrecarga

qesp = 5tf/m² – é o valor especificado
pela CDP.
qmax,1 = 1,5tf/m² – é o valor máximo
suportado pela laje.

Trem-tipo C45

De acordo com a norma NBR7188.

Veículo “Reach
Stacker”

Veículo carregado com a lança
inclinada, de acordo com as especificações
do fabricante.

Amarração

Navios de 30.000TPB e 18.000TPB; Fx
é o valor total da carga longitudinal de
amarração do navio.
Fy é o valor de 1/3 da carga total de
amarração do navio (dividido igualmente
pelos três trechos do píer), valores aplicados
nos cabeços, MASON (1982).

Atracação

Temperatura

Navios de 30.000TPB e 18.000TPB;
valores aplicados sobre os blocos estimados
a partir memória de cálculo de
dimensionamento de defensas da empresa
COPABO.
Gradiente
sobre as lajes.

de

temperatura

aplicado

As cargas especificadas pela CDP foram as seguintes:




Sobrecarga na laje de 5tf/m²;
Amarração e Atracação de navios de 30.000 TPB;
Veículo “Reach Stacker” de acordo com especificações do fabricante.

Com base nas cargas foram criadas combinações para que pudessem ser realizadas as
verificações de resistência, para cada elemento estrutural detalhado a seguir.

3.1

Vigas

As verificações foram feitas a seguir são para análise da capacidade resistente à flexão.
Para a comparação dos esforços resistentes com os solicitantes de cálculo foram feitos
diagrama de interação de cada seção, nas seções do meio do vão e nos apoios. A Tabela 3
apresenta um resumo geral das vigas verificadas.
Tabela 3 – Condição das vigas verificadas.
Descrição

Capacidade Resistente

Longarinas

Atende

Transversinas

As seções do apoio não
atendem

Na Figura 8 estão mostradas a seção transversal do apoio da viga longarina V1 e o
correspondente diagrama de interação. O ponto vermelho corresponde ao esforço solicitante
para o carregamento mais desfavorável, onde se verifica que a condição de segurança é
atendida.

Figura 8 – Seção transversal do apoio e diagrama de interação de viga longarina
V1.
Entretanto, a título de ilustração a Figura 9 mostra uma situação típica encontrada para as
transversinas, onde o valor do esforço solicitante de cálculo supera a capacidade resistente da
seção.

Figura 9 - Seção no apoio e diagrama de interação de viga transversina V4.
De acordo com a Tabela 3, de uma maneira geral as longarinas atendem a verificação de
resistência para os carregamentos especificados. No entanto, as transversinas não resistem nas
seções do apoio.
3.2 Lajes
Na verificação das lajes foi necessário levar em conta duas situações: a primeira
considerou a rigidez a torção das vigas e a segunda em que foi desprezada a rigidez a torção
em razão de que em muitas das vigas do píer, o valor do momento torçor solicitante se cálculo
superava o valor do torçor resistente. As seções analisadas das lajes foram o meio do vão e os
apoios nas duas direções, Figura 10.

Figura 10 - Seções verificadas das lajes.

Nas análises realizadas verificou-se que nos dois casos considerados, as lajes não
atenderam aos carregamentos sugeridos. Verificou-se que a máxima sobrecarga resistida é de
1,5tf/m². A Tabela 4 apresenta dos valores resistentes e solicitantes de cálculo para as duas
situações de análise para a sobrecarga máxima resistida de 1,5 tf/m2.
Tabela 4 – Esforços resistentes e solicitantes nas lajes.
Com Rigidez a Torção

Sem rigidez a Torção

Valores
(kN.m)

Meio do
Vão

Apoio
Dir. Y

Apoio
Dir. X

Valores
(kN.m)

Meio do
Vão

Apoio
Dir. Y

Apoio
Dir. X

Mx

158,4

-x-

-251,9

Mx

160,3

-x-

-246,0

My

139,9

-251,9

-x-

My

135,5

-231,5

-x-

MRdx

179,1

-x-

-319,9

MRdx

179,1

-x-

-319,9

MRdy

133,9

-268,1

-x-

MRdy

133,9

-268,1

-x-

A Figura 11 mostra os valores dos momentos fletores de cálculo nas lajes do píer para a
sobrecarga de 1,5tf/m².

a)

b)

Figura 11 – Momentos fletores solicitantes de cálculo, valores em kN.m. (a) Direção
longitudinal. (b) Direção transversal.
3.3 Estacas
As estacas, assim como as lajes, foram inicialmente analisadas para as cargas
especificadas pela CDP, onde não foram atendidas as condições de segurança considerando
esses carregamentos. Para as estacas, verificou-se que esses elementos suportam a utilização
simultânea dos berços externo e interno quando considerados navios de 18000 TPB. Os
esforços de flexão foram os esforços críticos para a verificação devido às excentricidades
acidentais e os momentos de segunda ordem. Nas análises, verificou-se que as estacas
inclinadas são as mais solicitadas, Figura 12.

Figura 12 – Esforços normais nas estacas.
Na Figura 13 mostra-se a seção transversal típica das estacas e o diagrama de interação
correspondente. Os pontos vermelhos correspondem aos valores dos esforços solicitantes de
cálculo, onde se verifica que os valores dos momentos fletores devido aos efeitos de segunda
ordem são de grande magnitude nesses elementos, porém as mesmas resistem ao
carregamento.

Figura 12 - Seção das estacas e diagrama de interação de uma estaca inclinada
longitudinalmente.
Todavia para atender navios de 30.000 TPB, conforme especificado pela CDP, é
necessário o reforço do píer.

4 Reforço Estrutural
Uma vez tendo sido constatado que o píer não atende as cargas especificadas pela CDP,
propôs-se uma solução de reforço de forma a resistir essas cargas. Nesse sentido, a solução de
reforço deveria promover o alívio das lajes na região central, os esforços nas transversinas e
aliviar as estacas inclinadas de forma que seja possível permitir a utilização do píer para
navios de maior capacidade, no caso, navios de 30.000 TPB.
Dessa maneira, a solução proposta é constituída pela concretagem de novas vigas
dispostas em forma de cruz na região central de cada laje, Figura 13. O ponto de encontro no
vão central de cada laje é apoiada por três novas estacas que serão cravadas com inclinação de
1 para 4.
a)

b)

Figura 13 – Solução de reforço. (a) Detalhe da planta de forma. (b) Corte
transversal.

Considerando que novas condições de apoio serão geradas na região central das lajes pelo
sistema de reforço, armaduras adicionais terão de ser posicionadas na região superior das lajes
do píer, uma vez que na condição original de projeto, nas regiões centrais das lajes não há
presença de ferragem negativa. Para isso, será necessária a retirada da camada superior de
revestimento das lajes, para a colocação das armaduras e posterior concretagem.
As novas estacas terão serão cravadas por cima da laje do píer a partir de furos realizados
com equipamento rotativo apropriado. A armação das vigas de reforço será posicionada por
baixo do píer após a cravação e arrasamento das novas estacas. A concretagem das vigas e do
bloco de coroamento será realizada a partir dos furos executados para a cravação das estacas.
Para a execução da solução proposta será necessário cravar 120 novas estacas que
corresponde a 30% do atualmente existente. Com relação à quantidade aproximada de
concreto e de armadura será de 1841 m3 e 434 toneladas, respectivamente.

5 Conclusões
A metodologia a partir de análise experimental seguida da análise estrutural para a
verificação de projeto permitiu avaliar a capacidade resistente do píer na condição atual.
Entretanto, não pôde ser avaliada a capacidade de carga das estacas do ponto de vista
geotécnico pela ausência dos boletins de cravação das estacas e dos testes de sondagem. Além
disso, não foi possível avaliar as condições das estacas nas regiões submersas. Por isso, para
uma avaliação completa da capacidade resistente do píer é necessária a realização de provas
de carga nas estacas seguidas de inspeções subaquáticas.
Com relação à solução de reforço proposta, a cravação de novas estacas proporciona um
alívio de esforços nas estacas existentes. Além disso, as novas estacas servirão de apoio as
novas vigas concretadas proporcionarão o alívio simultâneo das lajes e das transversinas de
forma a resistir a sobrecarga especificada de 5 tf/m2, bem como a passagem do veículo “reach
stacker”. Com a nova configuração de apoio criado no centro das lajes, surgem momentos
fletores negativos nas lajes, sendo que essas lajes não possuem não possuem armaduras
negativas na região central do meio do vão. As novas armaduras negativas serão inseridas a
com a demolição da camada superior de revestimento das lajes e posterior concretagem. As
novas estacas deverão ser cravadas por cima do píer, perfurando-se a laje existente com
equipamentos rotativos. Esses furos permitirão também a concretagem das vigas e blocos de
reforço permitindo a viabilidade técnica da solução proposta.
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