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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo a análise da estrutura de um forno de reaquecimento de 
tarugos. Essa estrutura apresenta trincas em uma das vigas responsáveis pelo movimento de 
translação. O estudo será baseado na mecânica da fratura, aplicando-se os conceitos da 
propagação de trincas em componentes mecânicos sujeitos à fadiga. A metodologia 
empregada consiste de duas etapas.  A primeira delas corresponde à análise linear elástica 
global da estrutura, sem a presença de trinca, utilizando o Método de Elementos Finitos 
através do programa COSMOS. Essa etapa visa à determinação das regiões críticas em termos 
de solicitação, com maior possibilidade de ocorrência de trincas. Por outro lado, na segunda 
etapa, será considerada a presença de trincas nas regiões críticas determinadas na primeira 
etapa. O modelo contendo trincas será baseado no Método dos Elementos de Contorno e 
utilizará o programa FRANC3D. Os resultados desta segunda etapa poderão ser utilizados para 
refinar a análise global da primeira etapa, num processo de refinamento sucessivo de análises. 
Por fim, propõe-se estabelecer planos de inspeção e de manutenção para a continuidade 
operacional do forno de reaquecimento de tarugos. 
 
Palavras-chave: Mecânica da fratura; Propagação de trincas; Fadiga.  

 
STRUCTURAL ANALYSIS OF MECHANICS CRACK PROPAGATION IN A BEAM STRUCTURE OF 

REHEATING FURNACE 

 
Abstract 
This paper aims on analyzing a Billet Reheating Furnace structure. This structure presents 
cracks in one of its beams that are in charge of billets movement. Study methodology will be 
based on Fracture Mechanics and concepts about crack propagation at mechanical 
components submitted to fatigue. Used methodology will be divided in two steps. The first one 
corresponds to the global linear elastic analysis of the structure considering cracks absence, 
using to this the numerical Method of Finite Elements by COSMOS software. This step will 
enable the establishment of critical regions considering the work to be done and, therefore, 
more susceptible to cracks occurrences. At the second step, the existence of cracks will be 
considered at the critical regions defined at the first step. Model conception considering cracks 
will be performed by the Method of Elements Contour using FRANC3D software. Results found 
at this second step can be used to refine the global analysis of first step, in a continuous 
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refining process. Finally, inspection and maintenance plans to keep reheating furnace in 
operation, will be proposed. 

 
 

Keywords: Fracture mechanics; Crack propagation; Fatigue.
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1  INTRODUÇÃO 
 

O aumento da aplicação de metais nos projetos de equipamentos ou estruturas no 
século XIX causou um crescimento significativo dos acidentes ocorridos na época, na maioria 
dos casos, em locomotivas. Alguns desses acidentes foram causados pelas falhas de projeto ou 
erro na aplicação de materiais. Nesse contexto, iniciou-se o estudo da fadiga, buscando 
respostas para falhas de componentes como trilhos, eixos, engrenagens, vigas e estrutura de 
pontes. Na década de 50, na Alemanha, August Wöhler iniciou o estudo de falhas em eixos de 
locomotivas e desenvolveu projetos estratégicos para evitar falhas por fadiga. Wöhler testou 
materiais como o aço e o ferro fundido, dentre outros metais sujeitos a flexão, tração e torção. 
Conforme Anderson [1], o caso dos navios Liberty é famoso e frequentemente citado na 
literatura. No período da Segunda Guerra Mundial, dentre aproximadamente 2700 destes 
navios construídos, usando o processo de soldagem, 400 apresentaram fraturas na região do 
casco. Vários fatores contribuíram para essas ocorrências, de modo geral, envolvendo 
problemas relacionados com defeitos de projetos, execução e uso de materiais inadequados. 
As pesquisas relacionadas a esses acidentes contribuíram de modo significativo para o 
desenvolvimento da mecânica da fratura.  

Após a Segunda Guerra Mundial, o uso dos aços de alta resistência cresceu, com o 
objetivo de diminuir o peso das estruturas. Aliado a isso, houve um aprofundamento nos 
métodos de análise para determinação mais precisa e confiável das tensões atuantes, 
proporcionando uma redução nos fatores de segurança. O estudo da propagação de trinca por 
fadiga é uma das principais aplicações decorrentes do desenvolvimento da mecânica da 
fratura. Atualmente, diversos estudos têm sido desenvolvidos para obter resultados mais 
precisos nas técnicas de prevenção de propagação de trincas por fadiga. Quando submetido a 
carregamentos cíclicos ou variáveis a estrutura pode sofrer falhas catastróficas por fadiga. De 
acordo com Figueiredo [6], o termo fadiga, no contexto de comportamento de materiais de 
engenharia, segundo a norma ASTM E-1150 refere-se “ao processo gradual de mudança 
estrutural localizada permanente em um material sujeito a condições que produzem tensões e 
deformações flutuantes em algum ponto (ou pontos) e que pode culminar em trincas ou em 
fratura, depois de um número suficiente de flutuações”. Quando as solicitações são tensões ou 
deformações, a fadiga é dita fadiga mecânica, podendo ocorrer fratura sob tensões inferiores 
tanto à tensão de escoamento quanto à tensão crítica de fratura do material sobre carga 
constante. 

O surgimento de trincas ocorre preferencialmente em regiões onde há concentração 
de tensões decorrentes de furos e entalhes, que são muito comuns em componentes 
mecânicos e equipamentos. Outro aspecto importante são as ligações soldadas, onde há a 
possibilidade de ocorrência de defeitos planares assemelhados à trinca, durante o processo de 
soldagem. A propagação de trincas em estruturas ou componentes pode surgir devido à 
aplicação de cargas repetidas ou devido à combinação de carregamentos, bem como à 
exposição a um meio ambiente agressivo que pode acelerar a propagação da trinca. Falhas por 
fadiga continuam sendo um dos maiores desafios nos projetos de engenharia. Dowling [5] 
estima que o custo anual de falhas por fadiga representa 3% do Produto Interno Bruto (PIB) da 
economia dos Estados Unidos. 
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1.1 Descrição do problema 

 
A mecânica da fratura é aplicável em situações em que exista ou prevê-se um defeito 

semelhante a uma trinca. Nas indústrias siderúrgicas é freqüente o surgimento de trincas em 
componentes estruturais sujeitos a carregamentos cíclicos. As vigas responsáveis pelo 
movimento dos fornos de reaquecimento de tarugos são exemplos de componentes 
estruturais nas quais pode ocorrer esta anomalia. 

O surgimento de trincas nas vigas responsáveis pelo movimento do forno de 
reaquecimento de tarugos foi detectado nas rotinas de inspeção pela equipe de manutenção 
de uma indústria siderúrgica localizada em Minas Gerais. O histórico destas inspeções, de 
acordo com os registros de manutenção, demonstra que o surgimento de trincas ocorreu em 
2005, em nível macroscópico. Neste trabalho será realizado um estudo considerando-se as 
trincas ocorridas em uma destas vigas, tendo como base os fundamentos da mecânica da 
fratura, incluindo a análise da propagação subcrítica. A propagação subcrítica de trincas ocorre 
em situações onde o nível de tensão está bem abaixo do limite de escoamento do material 
utilizado na fabricação do componente estrutural. 

A Fig. 1 ilustra as trincas nas vigas (perfil I) responsáveis pelo movimento de translação do 
forno de reaquecimento de tarugos. Na Fig. 1a observa-se uma trinca que se iniciou na borda 
da mesa inferior da viga e se propagou até a alma, enquanto na Fig. 1b apresenta-se uma 
trinca que se propagou através da mesa superior da viga. 
 

 
(a)                                               (b) 

Figura 1: (a) Trinca na borda da mesa inferior. (b) Trinca através da mesa superior. 

 
1.2 Objetivo 
 
O objetivo deste trabalho é a análise da viga de translação acima mencionada, visando 
estimativa de vida, isto é, avaliação do número de ciclos partindo-se do comprimento mínimo 
de trinca detectável até atingir o comprimento crítico referente à propagação instável. 
Além disso, pretende-se efetuar uma estimativa de vida baseada na abordagem de tensão, ou 
seja, curvas de tensão versus número de ciclos (curvas S-N). A partir dos resultados obtidos, 
espera-se estabelecer uma metodologia de inspeção periódica e um plano de manutenção 
antes de atingir o comprimento crítico, que significaria propagação instável e colapso da 
estrutura.  
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1.3 Fundamentos da mecânica da fratura 

 
A mecânica da fratura é uma área específica de estudo do comportamento de 

componentes mecânicos e estruturas contendo trincas. Desenvolveu-se originalmente com 
base em materiais frágeis, admitindo-se comportamento elástico linear do material, 
denominada mecânica da fratura elástica linear (MFEL). Posteriormente foi estendida para 
materiais elastoplásticos tais como ligas metálicas e também para materiais parcialmente 
frágeis como os materiais cerâmicos e os concretos. A mecânica da fratura elastoplástica 
(MFEP) é aplicável para a análise de situações nas quais a região plastificada, que ocorre na 
ponta da trinca, atinge um tamanho considerável em comparação com o tamanho da trinca. 
Segundo Broek [4], a solicitação na ponta da trinca pode ocorrer conforme os três modos 
básicos ilustrados na Fig. 2. O modo I é o modo de abertura da trinca com deslocamentos 
relativos perpendiculares ao plano da trinca. O modo II, denominado modo de cisalhamento, 
tende a produzir deslocamentos relativos entre as superfícies da trinca no plano da trinca, na 
direção perpendicular à frente da trinca (espessura da chapa). O modo III, denotado como 
rasgamento, é causado pelo cisalhamento fora do plano, tendendo a causar deslocamentos 
relativos na direção perpendicular ao plano da chapa. 
 

 

Figura 2: Modos de solicitação na ponta da trinca. 

Cada um desses modos está associado a um fator de intensidade de tensão 
característico, que governa a distribuição de tensões nos pontos próximos à ponta da trinca, 
de acordo com a MFEL. Qualquer problema de elemento estrutural contendo trincas pode ser 
tratado com uma combinação desses modos básicos de solicitação da trinca. O modo I é o 
mais importante, pois corresponde ao modo de fratura mais frequente nos problemas 
envolvendo peças trincadas. 

O fator de intensidade de tensão )(k  define a amplitude da singularidade na ponta da 

trinca, ou seja, substitui a medida de solicitação em termos de tensão que tende para o 
infinito, por uma grandeza finita que governa o comportamento na ponta da trinca. De acordo 
com Anderson [1], esse parâmetro é um dos mais importantes conceitos da mecânica da 
fratura. O fator intensidade de tensão pode ser diretamente relacionado com a tensão remota 
aplicada,   (carregamento), e com a raiz quadrada do comprimento da trinca a. Conforme 
ilustrado na Fig. 3, a forma geral do fator de intensidade de tensão pode ser expressa na 
equação 1. 
 

Modo 1 –
Abertura

Modo 2 –
Cisalhamento

Modo 3 –
Rasgamento
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w

a
fak    (1) 

onde, w é a largura da chapa, a é o comprimento da trinca e a função  waf  é o fator 

geométrico que depende da relação  wa .  

 

 

Figura 3: Chapa com uma trinca de borda. 

O critério de Griffith desenvolvido em 1921 foi a primeira análise bem sucedida do 
comportamento da fratura de componentes trincados. Griffith realizou testes analisando a 
fratura em materiais frágeis como o vidro, por meio de uma trinca com comprimento 2a 
centrada em uma chapa de dimensão infinita em relação ao comprimento da trinca, e 
espessura B unitária, como mostrado na Fig. 4. 
 

 

Figura 4: Modelo usado por Griffith. 

Griffith estabeleceu que a propagação da trinca ocorre se a energia de deformação 
disponível for suficiente para formar novas superfícies e promover o crescimento da trinca, 
Bannantine [2]. Na Fig. 5, apresenta-se a curva de carga versus deslocamento, cuja área, 
ilustrando a energia elástica acumulada na chapa, é representada pelo triângulo OAB. Se a 
trinca aumentar de um incremento (da), a rigidez da chapa diminui (linha OC), implicando num 
decréscimo de carga, desde que as extremidades da chapa estejam fixas (deslocamento 
constante). Consequentemente a energia elástica irá reduzir para a área do triângulo OCB, 
resultando numa perda de energia representada pela área do triângulo OAC.  

 
 

a

w





2a
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Figura 5: Gráfico de energia elástica por Griffith. 

A estimativa de vida de um componente estrutural contendo uma trinca pode ser 
estudada a partir da taxa de propagação da trinca em relação ao número de ciclos. Segundo 
Dowling [5], Paris e seus colaboradores foram os primeiros a propor a aplicação da mecânica 
da fratura para explicar a propagação de trincas por fadiga, relacionando a taxa de propagação 
com a variação do fator de intensidade de tensão na ponta da trinca. Esses pesquisadores 
propuseram que a taxa de propagação da trinca é expressa conforme a equação (2), conhecida 
como Lei de Paris. 
 

mkC
dN

da
)(  (2) 

onde dNda é a taxa de crescimento da trinca, k  é a variação do fator de intensidade de 

tensão, C e m são parâmetros do material, sendo que valores de m usualmente variam entre 2 
e 4 para os aços em geral. 

A taxa de crescimento da trinca é obtida submetendo-se um corpo de prova a um 
carregamento cíclico de amplitude constante. Os incrementos do comprimento da trinca são 
medidos e o tamanho da trinca é plotado em função do correspondente número de ciclos. 
Variações na amplitude de carregamento e no comprimento inicial da trinca produzem 
diferentes curvas. Estas podem ser reduzidas a uma única curva a partir dos dados dos ensaios, 

na qual é representada a taxa de crescimento da trinca dNda em função da variação do fator 

de intensidade de tensão k . A Fig. 6 representa esquematicamente a curva dNda versus 

k  em escala logarítmica. 
 

 

Figura 6: Comportamento do crescimento da trinca. 
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Com base na Fig. 6, o estágio I caracteriza-se por baixos valores de k  e o crescimento 

da trinca é limitado pelo limiar de fadiga thk , abaixo do qual a propagação da trinca por 

fadiga não ocorre. Por outro lado, no estágio II, ocorre o crescimento estável da trinca, 
caracterizado por uma linha reta. Esse estágio é representado adequadamente pela equação 
de Paris. Já no Estágio III, ocorre um crescimento rápido e instável da trinca, com o fator de 

intensidade de tensão máxk  tendendo para o valor crítico ck . 

Outras expressões para descrever a taxa de crescimento da trinca foram desenvolvidas, 

levando-se em consideração o efeito da razão, máxR min . Dentre estas expressões, 

enfatizam-se a equação de Walker e a equação de Forman.  A equação de Walker (3) é 
representada pela expressão: 
 

1

11
1

m

R

k
C

dN

da















 (3) 

onde 1C ,   e 1m  são parâmetros do material. Quando R ≥ 0, a constante   situa-se entre 0,3 

a 1,0 para vários tipos de metais. Quando R < 0, a constante   se iguala a zero, exceto para 

aços dúcteis, onde  = 0,22. 

De acordo com Dowling [5], Forman demonstrou que dNda  tende para infinito, 

quando a trinca alcança o comprimento crítico, ou seja, quando o fator de intensidade de 

tensão máxk  alcança o valor critico ck . A equação de Forman (4) é representada por: 

 

))(1(
2

máxc

m

kkR

k
C

dN

da




  (4) 

onde 2C  e m são parâmetros do material. 

 
1.4 Forno de reaquecimento de tarugos 

 
O forno de reaquecimento de tarugos, do tipo walking beam, tem capacidade de 140 t/h e 

é composto de soleiras móveis e fixas e tubos com refrigeração à água (skids móveis e fixos). A 
TABELA 1 apresenta as principais especificações do forno. 
 

TABELA 1 - Especificação do Forno de Reaquecimento 

Tipo walking beam 

Capacidade 140 ton/h 

Combustível GAF e/ou GN 

Comprimento 33 metros 

Largura 13,4 metros 

N° Zonas 5 
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A Fig. 7 representa a parte interna do forno de reaquecimento de tarugos. O forno de 

reaquecimento é divido em cinco zonas: zona de pré-aquecimento, zonas 1 e 2 de 
aquecimento e as zonas 3/4 e 5 de encharque. Além disso, é composto de 75 queimadores, 
sendo 66 nas zonas 1, 2, 3/4 e 9 queimadores na zona 5. Para o sistema de combustão é 
utilizado gás de alto-forno (GAF) e/ou gás natural (GN). A temperatura do tarugo na saída do 
forno pode variar entre 950°C e 1200°C.  

A capacidade do forno de reaquecimento é de 129 tarugos. Cada tarugo pesa 
aproximadamente 21,5 kiloNewtons, com comprimento de 12 metros, altura e largura de 
0,155 metros.   
 

 

Figura 7: Parte interna do Forno de reaquecimento de tarugos. 

A movimentação de tarugos no forno é feita através das soleiras móveis e skids 
móveis, o acionamento é hidráulico composto de bombas, válvulas e cilindros. A pressão de 
trabalho do sistema hidráulico é de 150 kgf/cm². A movimentação dos tarugos consiste de 
elevação e translação, em um ciclo de 48 segundos os tarugos percorrem 250 mm no interior 
do forno. A capacidade de carga nas soleiras é de 84 tarugos e, nos skids, de 45. A Fig. 8 e a Fig. 
9 representam a soleira móvel e o Skid móvel respectivamente. 
 

 

Figura 8: Soleira móvel. 

ZONA 5

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 / 4

ZONA DE PRÉ 

AQUE.

Entrada 

Temperatura 

Ambiente

SAÍDA 

TEMPERATURA DE 

950 - 1200 C

SOLEIRA SKID



                                                                   

 
  

  
10 

 

 

 
Figura 9: Skid móvel. 

 
Para compreender a trajetória dos tarugos no forno de reaquecimento, os movimentos 

podem ser divididos em etapas, representados na Fig. 10. A primeira etapa inicia-se com o 
movimento de translação. Durante 7 segundos a soleira móvel se desloca no sentido oposto ao 
fluxo de produção. Após essa etapa, inicia-se o movimento de elevação dos tarugos, que tem a 
duração de 17 segundos. Em seguida os tarugos são transportados para a nova posição, no 
sentido do fluxo de produção, com o tempo de 7 segundos. Então o tarugo é depositado na 
soleira fixa, finalizando o seu ciclo de movimentação. O movimento de descida da soleira 
móvel tem a duração de 17 segundos. 
 

 
 

Figura 10: Movimentação dos tarugos no forno de reaquecimento. 
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A carga total das soleiras móveis, incluindo o peso próprio e o peso dos tarugos, é 

maior em comparação à carga total dos skids móveis. O estudo será realizado na estrutura da 
soleira móvel, onde a viga responsável pelo movimento de translação do forno é solicitada 
com maior intensidade. A ocorrência de trincas foi observada nestas vigas de translação. 
  
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para a análise da propagação de trincas usando a abordagem da mecânica da fratura 
são necessários os dados relativos à geometria da estrutura, aos carregamentos atuantes, às 
propriedades do material, além dos dados das características geométricas das trincas 
observadas. No estudo será considerada uma das vigas responsáveis pelo movimento de 
translação do forno de reaquecimento de tarugos representada na Fig. 11 e na Fig. 12. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 11: (a) Vista Longitudinal e (b) Seção transversal da viga em estudo. 
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Figura 12: Viga em estudo (viga superior). 

As vigas responsáveis pelo movimento de translação do forno de reaquecimento são 
do tipo perfil I soldado e aço ASTM A-36. Essas vigas estão sujeitas as forças verticais e a força 
horizontal. As forças verticais correspondem ao peso dos tarugos, peso próprio de todo o 
conjunto da estrutura metálica e ao material refratário da soleira móvel. A força horizontal é 
proveniente do cilindro de translação responsável pela trajetória dos tarugos no interior do 
forno. A Fig. 13 apresenta a disposição dos tarugos sobre a soleira móvel do forno de 
reaquecimento na elevação +4.877 mm. 
 

 

Figura 13: Layout da soleira móvel (Planta). 

O conjunto da estrutura metálica da soleira móvel, incluindo a viga de translação, está 
representado na Fig. 14 e na Fig. 15 (seção AA e BB indicadas no layout da Fig.13). Esse 
conjunto não sofre nenhuma transferência de calor da parte interna do forno para a estrutura  
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metálica, pois o revestimento do refratário das soleiras isola a parte interna do forno do 
ambiente externo.  

A estrutura metálica consiste de vigas denotadas pela letra V e por montantes 
denotados pela letra M, essas identificações estão representadas na Fig. 14 e 15. Os 
montantes servem para transmitir carga entre os níveis de vigamentos, a saber, vigamento das 
elevações +3.905, +2.666 e +885. As elevações são dadas em milímetros. 
 

 

Figura 14: Seção AA – Conjunto da estrutura metálica da soleira móvel. 

 

 

Figura 15: Seção BB – Conjunto da estrutura metálica da soleira móvel. 
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Elev. +885

Elev. +4.877

Elev. +3.905
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Para a análise dos esforços na viga de translação foram elaborados esquemas de 

distribuição de carga em cada nível da estrutura metálica do forno de reaquecimento, desde a 
elevação +4.877 (tarugos) até a elevação +885 (topo da viga em estudo). Esses esquemas e a 
identificação das vigas e dos montantes são importantes para o entendimento da transmissão 
de carga em cada nível, bem como entre os níveis da estrutura. O estudo aprofundado de 
manuais do fabricante e a compreensão do projeto são essenciais para obter os resultados 
mais próximos da realidade. 
 
2.1 Análise dos esforços entre as elevações +4.877 e +3.905 das vigas VA a VF  
 

Para o cálculo dos esforços nas vigas VA a VF, representadas na Fig. 14 e 15, foi feito 
uma pesquisa nos projetos e manuais do fabricante do forno de reaquecimento para encontrar 
o peso da estrutura metálica, o peso do material refratário da soleira, bem como a carga de 
tarugos na região da soleira móvel. Os tarugos, quando elevados e em contato com a soleira 
móvel, mobilizam cargas uniformemente distribuídas (q) nas vigas VA a VF, que incluem o peso 
próprio dos mesmos e o peso das soleiras móveis (estrutura metálica e material refratário). A 
distribuição de cargas na viga VA está representada na Fig. 16 e é semelhante nas vigas VB a 
VF. Os apoios dessas vigas estão identificados na TABELA 2. 
 

TABELA 2 – Identificação das Vigas e dos Montantes de apoio. 

Viga Montantes de apoio 

VA MA1/ MA2/ MA3/ MA4/ MA5/ MA6/ MA7 

VB MB1/ MB2/ MB3/ MB4/ MB5/ MB6/ MB7 

VC MC1/ MC2/ MC3/ MC4/ MC5/ MC6/ MC7 

VD MD1/ MD2/ MD3/ MD4/ MD5/ MD6/ MD7 

VE ME1/ ME2/ ME3/ ME4/ ME5/ ME6/ ME7 

VF MF1/ MF2/ MF3/ MF4/ MF5/ MF6/ MF7 

 

 

Figura 16: Distribuição de carga na viga VA. 

 
2.2 Análise dos esforços entre as elevações +3.905 e +2.666 das vigas V1 a V7 
 

O esquema de distribuição de carga e a identificação das vigas e dos montantes são de 
extrema importância para encontrar os esforços na viga responsável pelo movimento de 
translação do forno de reaquecimento. Na Fig. 14 e 15 apresentam-se as vigas transversais V1 
a V7 na elevação +2.666. Essas vigas suportam cargas concentradas que lhes são transmitidas 
pelos montantes MA1 a MF7 provenientes da estrutura acima e identificadas conforme a  

1,30 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 1,46

MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA6 MA7

q
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TABELA 3. As vigas V1 a V7 estão apoiadas nos montantes M11 a M57 representadas na 
TABELA 4.  
 

TABELA 3 – Identificação das Vigas e dos Montantes transmissores de carga. 

Viga Montantes transmissores de carga 

V1 MA1/ MB1/ MC1/ MD1/ ME1/MF1 

V2 MA2/ MB2/ MC2/ MD2/ ME2/MF2 

V3 MA3/ MB3/ MC3/ MD3/ ME3/MF3 

V4 MA4/ MB4/ MC4/ MD4/ ME5/MF5 

V5 MA5/ MB5/ MC5/ MD5/ ME5/MF5 

V6 MA6/ MB6/ MC6/ MD6/ ME6/MF6 

V7 MA7/ MB7/ MC7/ MD7/ ME7/MF7 

 
TABELA 4 – Identificação das Vigas e Montantes de apoio. 

Viga Montantes de apoio 

V1 M11/ M21/ M31/ M41/ M51 

V2 M12/ M22/ M32/ M42/ M52 

V3 M13/ M23/ M33/ M43/ M53 

V4 M14/ M24/ M34/ M44/ M55 

V5 M15/ M25/ M35/ M45/ M55 

V6 M16/ M26/ M36/ M46/ M56 

V7 M17/ M27/ M37/ M47/ M57 

 
A Fig. 17 ilustra a distribuição de cargas na viga V1 cujo esquema estrutural é 

semelhante às vigas V2 a V7. 
 

 

Figura 17: Distribuição de carga na viga V1. 

 
2.3 Análise dos esforços entre as elevações +2.666 e +885 das vigas V1A a V7A 
 

As vigas transversais V1A a V7A, ilustradas na Fig. 14 e 15, são responsáveis pela 
transmissão das cargas para a viga de translação. Essas vigas (V1A a V7A) suportam cargas 
concentradas e que lhes são transmitidas por meio dos montantes M11 a M57 provenientes 
da estrutura acima e conforme TABELA 5. 

 

2,215 2,2152,20 2,20

0,6 0,415 0,415 0,6

MA1 MB1 MC1 MD1 ME1 MF1

M11 M21 M31 M41 M51
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TABELA 5 – Identificação das Vigas e Montantes transmissores de carga. 

Viga 
Montantes transmissores de 
carga 

V1A M11/ M21/ M31/ M41/ M51 

V2A M12/ M22/ M32/ M42/ M52 

V3A M13/ M23/ M33/ M43/ M53 

V4A M14/ M24/ M34/ M44/ M55 

V5A M15/ M25/ M35/ M45/ M55 

V6A M16/ M26/ M36/ M46/ M56 

V7A M17/ M27/ M37/ M47/ M57 

 
Na Fig. 18 apresenta-se a distribuição de carga na viga V1A cujo esquema estrutural é 

semelhante aos das vigas V2A a V7A. 
 

 

Figura 18: Distribuição de carga na viga V1A. 

 
2.4 Cargas e esforços na viga responsável pelo movimento de translação 
 

Os esforços na viga responsável pelo movimento de translação variam conforme a 
posição das rodas representada na Fig. 15 que lhes servem como apoios. A viga de translação 
suporta forças concentradas (q1 a q7) que correspondem às cargas transmitidas pelas vigas 
V1A a V7A. Na análise dos esforços, a distribuição de cargas (q1 a q7) é mantida numa posição 
fixa e então são efetuados variações na posição dos apoios (rodas), visando determinar a 
posição mais desfavorável em termos de solicitação. Para um estudo inicial foram 
consideradas três posições das rodas conforme ilustrado na distribuição de cargas da Fig. 19. 
 

 
 

1,115 1,1 1,1 1,1152,2 2,2

Viga em estudo

M11 M21 M31 M41 M51

5,8

0,15

Posição 1

1,504

3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 0,694

5,8 5,6 0,2

q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7
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Figura 19: Distribuição de cargas na viga de translação em 3 posições das rodas. 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 A partir do carregamento atuante na viga responsável pelo movimento de translação, 
será realizada uma análise estrutural detalhada por meio dos métodos de elementos finitos, 
utilizando o programa COSMOS. De acordo com Borges [3], a modelagem numérica vem se 
tornando uma ferramenta básica para projetistas e pesquisadores em quase todas as áreas da 
engenharia. Diversos outros programas comerciais existentes para análise estrutural estão 
disponíveis, a maioria desses programas é desenvolvida com base no método dos elementos 
finitos (MEF) e também no método dos elementos de contorno (MEC). Atualmente esses 
programas estão se tornando cada vez mais amigáveis facilitando o trabalho de modelagem.  
 A análise estrutural da propagação de trincas será realizada em duas etapas. Na 
primeira etapa, através do programa COSMOS, será desenvolvida uma análise linear elástica 
global de toda a viga sem a presença de trincas, visando à obtenção de deslocamentos e 
tensões correspondentes à solicitação máxima e mínima nos diversos pontos da estrutura. 
Com isso serão determinadas as regiões críticas, em termos de solicitação, onde há maior 
probabilidade de ocorrências de trincas. Esta modelagem global da viga baseada no MEF será 
realizada utilizando elementos finitos de placas e cascas. A segunda etapa consiste na 
modelagem numérica das regiões críticas determinadas na primeira etapa, utilizando-se 
método de elementos de contorno para a análise de trechos críticos, incluindo a presença de 
trincas. Essa análise, visando à representação tridimensional dos trechos da estrutura, será 
realizada utilizando o programa FRANC3D. Segundo Borges [3], o programa FRANC3D é 
constituído de três módulos: OSM (Object Solid Model), modelador sólido, no qual se gera a 
geometria dos modelos; FRANC3D (Fracture Analisys Code for 3 Dimensional Problems), pré e 
pós-processador, destinados à geração da malha de elementos de contorno, leitura das 
propriedades do material e inserção de trincas bem como análise de resultados provenientes 
da análise; BES (Boundary Element Solver), que se trata do núcleo numérico destinado a 
solução do sistema de equações e obtenção dos parâmetros da mecânica da fratura. 

5,8

0,15

Posição 2

0,887

3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 0,694

5,8 5,6 0,816

q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7

5,8

0,15

0,271

3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 0,694

5,8 5,6 1,433

Posição 3
q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7
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 A partir dos resultados da primeira etapa, serão introduzidas trincas nas regiões 
críticas determinadas nessa etapa. A análise de sua propagação será realizada considerando-se 
os valores extremos dos fatores de intensidade de tensão. Os resultados da segunda etapa 
poderão ser utilizados para refinar a análise global da primeira etapa num processo de 
refinamento sucessivo de análise. De acordo com Teixeira [7], a simulação da propagação da 
trinca é um processo incremental, no qual uma série de passos é repetida para a propagação 
da mesma. Cada iteração do processo representa uma configuração de trinca e depende dos 
resultados anteriores. Esses resultados são os campos de forças e os deslocamentos no 
contorno do corpo trincado. Os valores dos fatores de intensidade de tensão são calculados 
em pontos discretos ao longo da frente da trinca, a partir do campo de forças e deslocamentos 
no contorno. Com os valores dos fatores de intensidade de tensão calcula-se uma nova frente 
de trinca. 
Para a confiabilidade dos resultados obtidos através das simulações numéricas será feita uma 
comparação com as soluções analíticas disponíveis nos livros e manuais de mecânica da fratura 
de forma mais aprofundada. 
 
3.1 Estimativa de vida da viga em estudo baseada na propagação de trincas 
 
 A partir dos resultados da análise proposta anteriormente, dos fatores de intensidade 
de tensão correspondentes as solicitações extremas (máxima e mínima), serão efetuadas a 
estimativa de vida da viga responsável pelo movimento de translação do forno de 
reaquecimento com base em leis de propagação tais como a Lei de Paris e outras como Lei de 
Forman e Walker. Com base na Lei de Paris, o número de ciclos necessários para propagar uma 
trinca de um comprimento inicial até o seu comprimento crítico é obtido pela integração da 
equação (2), resultando na equação (5). 
 

 


f

i

a

a mKC

da
N

)(
 (5) 

onde, N é o número de ciclos necessários para propagação da trinca, fa  é o comprimento 

crítico da trinca, ia  é o comprimento inicial e da o incremento do comprimento da trinca. 

 
3.2 Estimativa de vida da viga em estudo baseada na curva S-N 
 
Além disso, será estimada a vida da viga em estudo através da abordagem clássica baseada nas 
curvas S-N, a partir da viga sem a presença de trincas, quando esta é submetida a tensões 
cíclicas de amplitude constante. De acordo com Dowling [5], a aplicação da equação de SWT 
(Smith, Watson e Topper) fornece ótimos resultados para diversos tipos de aços estruturais. A 
relação da equação SWT com uma curva S-N obtida de um carregamento completamente 
reverso é dada pela equação (6). 
 

b

ffamáx N )2('    (6) 
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onde, máx
 
é a tensão máxima, a

 
é a amplitude de tensão , f

' e b são propriedades do 

material e fN
 
o número de ciclos para falha.

 

  

 

4  CONCLUSÃO
 

 
 

Este trabalho
 
se propõe a estimar a vida em fadiga de uma viga de translação do forno 

de reaquecimento, com base na fundamentação da mecânica da fratura e nas leis da 
propagação de trinca a partir da análise estrutural global e local, utilizando-se o Método de 
Elementos Finitos e Método de Elementos de Contorno. Essa análise numérica é fundamental 
para o cálculo dos fatores de intensidade de tensão correspondentes às condições de 
solicitação máxima e mínima decorrentes da variação de carregamento. A análise global será 
baseada no MEF e se destina a identificar as regiões críticas, em termos de solicitação, bem 
como nas regiões de ocorrências das trincas observadas na estrutura. Partindo-se dos 
resultados dessa análise, serão elaboradas modelagens tridimensionais locais em regiões 
especificas das quais foram observadas ocorrências de trincas ou em regiões onde há maior 
probabilidade de ocorrências. Essa modelagem baseada no MEC se destina a obter os fatores 
de intensidade de tensão extremos para a realização dos estudos de

 
propagação. A partir dos 

resultados desses estudos, serão elaborados planos de inspeção e de manutenção das vigas de 
translação do forno de reaquecimento. O primeiro desses planos visa determinar a 
periodicidade de inspeção e o comprimento crítico da trinca antes da propagação instável ou 
colapso da estrutura. No plano de manutenção pretende-se elaborar uma metodologia para a 
reparação das vigas de translação proporcionando a continuidade operacional do forno de 
reaquecimento de tarugos.
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