
O monitoramento com extensometria teve por objetivo mensurar os valores dos 
recalques nas estacas que suportam as vigas principais dos Caminhos de Rolamento, 
por onde passará o Guindaste Goliath, através do registro das deformações/tensões 
impostas nas armaduras das vigas principais de coroamento durante a operação de 
içamento do apoio do Goliath e da sua Viga Central.  
Os dados foram obtidos com a utilização de extensômetros de deformação ("strain 
gages"), instalados nas armaduras superiores das vigas de coroamento, acima das 
estacas ao longo do apoio do Guindaste Goliath nos Caminhos de Rolamento  e nos 
blocos na direção do apoio do “Strud” utilizado para o içamento da peça. Os sensores 
foram monitorados através de sistema de aquisição de dados multi-canal, com registro 
dinâmico dos dados em tempo real e armazenamento em arquivo digital durante o 
processo de içamento. 
As deformações obtidas através dos extensômetros nas armaduras superiores das vigas 
e dos blocos, nos eixos das estacas, indicam a resposta do sistema aporticado “viga/
bloco de coroamento – estacas” sob o carregamento aplicado, o que é função dos 
recalques das estacas durante a realização do içamento. 

O processo de içamento foi realizado gradativamente e por questões de segurança a 
área estava isolada durante a operação. Nos intervalos entre os processos de içamento 
se verificava as leituras realizadas acompanhando o nível de segurança para as cargas 
mobilizadas em cada fase do processo. O monitoramento das deformações/tensões em 
tempo real, permite total condição de segurança durante o processo de içamento, no que 
se refere à capacidade portante da estrutura dos Caminhos de Rolamento nos eixos 
monitorados. 

Foto 1 – Cobrimento retirado no Caminho de Rolamento do Guindaste 



Foto 2 – Armadura exposta e lixada no Caminho de 
Rolamento 

Foto 3 – Após a retirada das impurezas, a armadura está pronta para receber o sensor de 
deformação “strain gage” 



Foto 4 – Detalhe do sensor de deformação “strain gage” colado na armadura do Caminho de 
Rolamento 

Foto 5 – Sensor instalado e protegido 



Foto 6 - Sistema de Aquisição de Dados e Notebook para acompanhamento das deformações 
em tempo real e contínuo 

Foto 7 – Vista do Guindaste Goliath ainda desmontado 



Foto 8 – Início do Içamento do 1° Apoio do Guindaste Goliath 

Foto 9 – Apoio sendo içado 



Foto 10 – 1° Apoio na posição e atirantado 



Foto 11 – Teste sendo realizado ao longo do Caminho de Rolamento onde passará o Guindaste 
Goliath 

Foto 12 – As placas de 12,5 toneladas sendo arrumadas de forma a alcançar a carga máxima 
para o teste 



Foto 13 - A 34ª placa sendo colocado chegando a um total de 425 toneladas nesta área 
monitorada 

Foto 14 - Finalizando o teste com as placas de 10 toneladas, totalizando 725 toneladas 



Foto 15 – Início do Içamento do 2° Apoio do Guindaste Goliath 

Foto 16 – 2° Apoio sendo içado (vista de outro ângulo) 



Foto 17 – O Apoio passando os 75° de inclinação 



Foto 18 – 2° Apoio na posição e iniciando o atirantamento 



Foto 19 – Içamento da Viga Central do Guindaste Goliath 

Foto 20 – Viga Central na posição e início das soldas da mesma com os Apoios 



Foto 21 – Vista Aérea da Planta do Estaleiro Enseada do Paraguaçu com o Guindaste Goliath 
posicionado na área central  




