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Resumo  
 

As obras portuárias enquadram-se entre as realizações de maior dimensão na área Engenharia Civil. 

Um elemento de primordial importância nas estruturas portuárias são as suas fundações, sendo um 

grande número destas estruturas apoiadas em conjunto de estacas (estaqueamento), verticais e 

inclinadas quando necessárias. 

De modo a consolidar o tema, foi usado um caso de estudo. O objeto deste, foi o terminal de Alemoa, 

que é um terminal de uso múltiplo, implantado e operado pela empresa BTP, e localiza-se na margem 

direita do Complexo Portuário de Santos, Brasil. 

Este trabalho estudou-se a interação solo-estacas-cais da estrutura sob ações portuárias no que 

concerne às solicitações horizontais, como a atracação e amarração de embarcações de grande porte, 

e às solicitações verticais, entre outras, de movimentação de equipamentos pesados, e ao efeito das 

deformações impostas, determinando de forma mais realista a resposta estrutural.  

A avaliação da capacidade resistente das estacas é feita por três abordagens distintas: método estático, 

métodos semi-empiricos (Aoki-Velloso e Décourt – Quaresma), e a partir dos ensaios de carga 

dinâmicos realizados usando as abordagens da norma brasileira NBR 6122 e do EC7-Parte 1. 

A estrutura foi simulada por um modelo numérico tridimensional do caís portuário global, e por modelos 

simplificados bidimensionais pelo que permitem a validação e compreensão da distribuição das ações 

horizontais no estaqueamento. 

Com o intuito de uma possível otimização da solução preconizada em fase de projeto de execução, 

onde foram usadas estacas cravadas pré-fabricadas de betão armado e pré-esforçado, procede-se ao 

seu dimensionamento e verificação da segurança geotécnica e estrutural, de modo a perceber quais os 

parâmetros com maior influência na conceção e comportamento estrutural. As variantes ao projeto 

propostas são avaliadas em termos de viabilidade técnica e económica. 

Aspetos como a utilização de estacas inclinadas, devido às solicitações horizontais, ou a escolha de 

equipamentos de cravação, em função dos diâmetros da estaca, são determinantes na escolha da 

melhor solução. 

 

 

Palavras-chave  
Estruturas Portuárias, Cais de Acostagem, Estacas Cravadas, Interação Solo-Estrutura, Capacidade de 

Carga, Terminal Alemoa. 
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Abstract  
 

Port works are amongst the largest achievements in the field of engineering. Its foundations are an 

important component in terms of port structures, being many of these structures supported by a set of 

piles, vertical and inclined - when necessary. 

Thus, a case study was used to serve as a basis to consolidate the mentioned above subject. Its object 

was the Alemoa terminal, which is a multi-purpose terminal, deployed and operated by the company 

BTP which is located on the right margin of the Port Complex of Santos, Brazil.  

This work has studied the interaction between soil and piles of the pier under port actions in relation to 

horizontal loads, such as berthing and mooring of large vessels, and vertical loads, among others, for 

the movement of heavy equipment, and to the effect of imposed deformations, determining in a more 

realistic way the structural response. 

The evaluation of the load capacity of the piles is done by three different approaches: static method, 

semi-empirical methods (Aoki-Velloso and Décourt - Quaresma), and from the dynamic load tests carried 

out using the approaches of Brazilian standard NBR 6122 and EC7. 

The structure was simulated by a three - dimensional numerical model for the global structure, and by 

simplified two - dimensional models that allow the validation and understanding of the distribution of 

horizontal forces in the piles. 

With the aim to evaluate possible   optimizations of the proposed solution on the execution phase, where 

precast reinforced concrete piles were used, it is designed and verified the geotechnical and structural 

safety to understand which parameters have the greatest influence on the design and structural 

behaviour. The proposed variants will be evaluated in terms of feasibility (both technical and economic).  

Specific characteristics such as the use of inclined piles (as result of horizontal solicitations) or the choice 

of driving equipment (depending on the diameters of the piles) are key aspects to be considered in terms 

of the best alternative. 
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1 INTRODUÇÃO  

As obras portuárias encontram-se entre as realizações de maior dimensão na área de engenharia. Os 

portos, constituem um dos pontos estratégicos da economia de um país, servindo como uma interface 

entre o transporte terrestre e marítimo, sendo empregues para armazenamento e escoamento de 

mercadorias assim como para embarque e desembarque de passageiros.  

Ao longo de um estudo de viabilidade de uma obra portuária é impreterível recolher informações e 

realizar estudos técnico-económicos para que a solução que se pretenda construir seja capaz de 

atender às necessidades de movimentação de cargas com o máximo nível de eficiência. 

Na abordagem das estruturas acostáveis em portos torna-se fundamental conceber uma classificação 

dos seus principais tipos, surgindo então alguns critérios possíveis dos quais se destacam: 

 Localização (marítimas, fluviais ou lagoas); 

 Utilização (Carga geral ou especializada, ou navios de passageiros); 

 Natureza (protegidas ou em mar aberto); 

 Equipamentos de carga/descarga e sua mobilidade - móveis e fixos; 

 Tipo de conceção: estrutura contínua ou estrutura discreta. 

Tratando-se de uma obra de grande envergadura, a conceção e execução de uma obra portuária 

apresenta grande complexidade e constitui uma matéria de grande interesse que é justificado pelo 

facto de se exigir a utilização conjunta de vários conhecimentos científicos e técnicos provenientes de 

diferentes áreas como: a Engenharia Civil , a Engenharia Ambiental , a Engenharia Naval , a 

Engenharia Física (nomeadamente na dinâmica das marés e no fenómeno da ondulação) e ciências 

como a Geologia e Meteorologia  

No que concerne à Engenharia Civil é ainda necessária uma combinação de conhecimentos oriundos 

de topografia, hidráulica marinha ou fluvial, geotecnia e estruturas. 

Não se pode esquecer também dos aspetos relacionados com a logística e dos problemas associados 

ao planeamento de obras que por si só pode estabelecer um grande entrave na fase da conceção deste 

tipo de obra. Apesar da vasta multidisciplinaridade, os Projetistas recorrem a experiências anteriores 

para refinar a sua análise e práticas nos novos projetos. 

Relativamente às ações que a estrutura portuária estará submetida, e por observação da figura 1.1, 

esta generaliza algumas destas solicitações através do exemplo de um cais de acostagem. Dentre das 

ações mencionadas sob a forma de imagem, destaca-se a importância da avaliação prévia das 

mesmas, nomeadamente as ações dos equipamentos de movimentação de cargas e as ações 

horizontais que as embarcações podem exercer sobre estas estruturas, e na forma de como se 

estabelece a transmissão de esforços nas fundações. 
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Figura 1.1 – Exemplo de um cais de acostagem e respetivas solicitações, adaptado de [10] 

1.1 Motivação 

A temática da presente dissertação surgiu no âmbito de um programa de intercâmbio de duplo grau 

entre o Instituto Superior Técnico (IST) e a Universidade de São Paulo (USP).  

Tendo participado em seminários com os consagrados professores Nelson Aoki e Paolo Alfredini, 

surgiu o interesse em desenvolver conhecimentos na área de geotecnia/estruturas associada à 

engenharia portuária. Geralmente, as estruturas portuárias não são tão esbeltas como outras obras, 

como por exemplo pontes. Este facto está relacionado com determinadas solicitações que 

contraindicam a adoção de estruturas esbeltas. Os cais de acostagem envolvem alguns aspetos 

estruturais que as distinguem. Em especial, deve-se dar importância aos elevados valores de carga 

horizontal devido o impacto de embarcações, além dos grandes esforços provocados pelos 

equipamentos. 

Em Portugal, o estudo deste tipo de obras especiais não se encontra tão divulgado como no Brasil. De 

facto, o Brasil tem de forma contínua realizado uma sólida aposta no sector portuário. 

Foi proposto pelo Professor Kalil Skaf o desafio de realizar um estudo de um terminal portuário no 

âmbito do trabalho final de curso da USP. No estudo mencionado tratou-se, entre outros, do estado de 

arte de estruturas de acostagem. 

As fundações constituem um elemento de primordial importância nas estruturas portuárias sendo que 

um grande número destas estruturas são apoiadas em conjunto de estacas (estaqueamento) verticais 

e inclinadas (quando necessárias).  

Em continuidade ao estudado na USP, na presente dissertação irá ser dado maior destaque às 

fundações deste tipo de obras. Nesta problemática, é crucial a avaliação dos esforços das ações 

horizontais no estaqueamento, nomeadamente: a atracação e amarração de navios de grande porte, 

a análise do efeito da interação solo-estrutura no projeto e a estimativa da capacidade resistente das 

estacas. 
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1.2 Objetivos 

Esta dissertação tem como principal objetivo apresentar o dimensionamento e a otimização da 

infraestrutura de um caso de obra, isto é, um cais acostável que é constituído por um tabuleiro e 

fundações em estacas, definindo assim soluções alternativas para auxiliar projetos futuros desta 

natureza. Neste sentido, torna-se fundamental examinar determinados assuntos críticos de forma a 

projetar o estaqueamento de uma estrutura acostável. É imperativo, em primeiro lugar, proceder a um 

breve estudo dos principais tipos de conceção das obras de acostagem, com o objetivo de estabelecer 

um enquadramento para o caso de estudo. Outro aspeto a destacar é a descrição e o cálculo 

associado, em específico, das ações que a estrutura do cais ficará submetida. Serão consultadas 

diversas normas internacionais, com especial enfoque na norma espanhola ROM 2.0-11 [28], na norma 

britânica, BS 6349-1: 2000 [46] bem como na à norma brasileira NBR 9782-1987 [45], usadas em 

projeto para a quantificação destas ações. Sendo imprescindível a integração do comportamento 

estrutural com os aspetos geotécnicos, irá ser abordada a problemática da interação solo-estrutura e 

da capacidade resistente da estaca, bem como proceder à respetiva quantificação. Com vista ao 

dimensionamento estrutural, efetuar-se-ão modelos numéricos globais em elementos finitos, com as 

combinações das cargas atuantes, de acordo com o projeto real do cais retratado no caso de estudo. 

Tendo em conta o pressuposto de se obter uma validação do modelo e compreender de que forma os 

carregamentos horizontais afetam as estacas do cais, elaborar-se-ão modelos simplificados, 

considerando o conjunto formado pelo cais-estaca-solo, em regime elástico e linear. A verificação de 

segurança será feita ao nível geotécnico e estrutural. A partir da análise da solução projetada, procura-

se perceber quais os parâmetros que podem influenciar uma economia na solução, sendo 

apresentadas, para o efeito, propostas de otimização. 

1.3 Estrutura e organização da dissertação 

De forma a concretizar os objetivos explicitados anteriormente, a dissertação está organizada da 

seguinte forma: 

 No primeiro capítulo enquadra-se o tema dissertação; 

 No segundo capítulo pretende-se contextualizar o tema das obras de acostagem e descrever 

as ações para o dimensionamento das estruturas de acostagem; 

 No terceiro capítulo apresentam-se as características gerais de fundações por estacas em 

obras de acostagem assim como a introdução dos conceitos geotécnicos necessários para 

quantificação da capacidade resistente e do efeito da interação solo-estrutura nas estacas; 

 No quarto capítulo é explicado o caso de estudo, referenciando em particular os aspetos 

geológicos e geotécnicos, a conceção estrutural e as solicitações da solução de projeto; 

 No quinto capítulo exibir-se-á a modelação global em elementos finitos e seus pressupostos, e 

a validação em modelos simplificados para carregamentos horizontais; 

 No sexto capítulo apresentar-se-á a análise de resultados obtidos e o respetivo 

dimensionamento tendo em conta as normas brasileiras e as normas europeias; 

 O propósito do sétimo capítulo é a otimização do projeto; 

 No oitavo capítulo apresentam-se as considerações finais. 
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2 OBRAS DE ACOSTAGEM 

Neste capítulo procura-se realizar uma breve descrição relativamente à classificação de obras de 

acostagem e abordar de forma detalhada as ações que este tipo de obras está sujeito. Esse 

conhecimento é fundamental para dimensionar a absorção adequada dos esforços para a solução, 

ajustando-se aos limites de segurança. 

2.1 Classificação geral 

Segundo Alfredini (2013) as obras portuárias de acostagem constituem-se em obras maciças de modo 

a resistir aos elevados esforços estruturais. Em comparação com pontes, não são recomendadas 

estruturais tão flexíveis. De fato, estão sujeitas basicamente aos seguintes esforços: 

 Elevadas cargas horizontais associadas ao impacto das embarcações (atracação) e aos 

esforços nos cabos de amarração das embarcações atracadas transmitidas à estrutura, entre 

outros 

 Cargas verticais concentradas devido aos equipamentos de movimentação de cargas; 

 Efeito de impulsos de terras e outras cargas geotécnicas, que podem ser comparáveis com os 

restantes carregamentos. 

 Efeito da ação sísmica que em determinadas situações pode influenciar a conceção. 

A adoção da solução da obra acostável mais adequada vincula-se aos seguintes pressupostos 

relacionados com: 

 características topográficas e batimétricas; 

 condições geotécnicas, influenciando deste modo a capacidade resistente da fundação e o 

cálculo dos impulsos de solo; 

 análise de eventuais assentamentos; 

 sismicidade da região; 

 processos construtivos, necessidade de dragagens e escavações; 

 condições climáticas e hidrográficas, como os níveis do mar e movimentos ondulatórios; 

Quanto à conceção, as obras de acostagem podem ser em estrutura contínua (“onshore”) ou 

constituída por elementos discretos (estrutura “offshore”). 

Uma obra de acostagem com estrutura contínua pode ser delimitada em duas principais superfícies 

usuais neste tipo de conceção: 

 Retroárea, que corresponde à área terrestre própria para o movimento e armazenamento de 

mercadorias e de serviços de administração portuária; 

 Cais, que corresponde a uma estrutura portuária paralela e contígua à linha da costa com a 

finalidade de proporcionar uma frente acostável de modo a que as embarcações possam 

atracar em segurança. 

As estruturas portuárias “onshore”, construídas de retroárea sobre a costa e cais encostado na costa, 

junto à retroárea, são catalogadas em dois tipos principais:  

 Estruturas Portuárias Flexíveis, que são estruturas leves fundadas sobre estacas em que as 

características geotécnicas do local não oferecem condições para a escolha de fundações 
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diretas. Estas podem ser suportadas apenas por estacas verticais não conferindo, deste modo, 

uma resistência tão acentuada a cargas horizontais. Contundo a estrutura pode ser rigidificada 

com utilização de estacas com determinada inclinação, capazes de transmitir as forças 

horizontais ao terreno de fundação, exemplificado na figura 2.1; 

 Estruturas Portuárias de Gravidade (ver figura 2.2), que são estruturas pesadas fundadas sobre 

fundações diretas em solos com condições geotécnicas adequadas, dado que a estrutura é 

sensível a assentamentos diferenciais no terreno de fundação. A estabilidade é garantida 

através do seu peso próprio e do atrito que é produzido na base (no caso das solicitações 

horizontais) 

 

Figura 2.1 – Cais fundado em estacas (Estrutura Flexível) adaptado de [10] 

 

Figura 2.2 – Cais fundado em caixões (Estrutura de Gravidade) adaptado de [7] 

No que se refere à conceção do cais pode-se optar principalmente em duas soluções:  

 Cais em paramento aberto, que consiste na construção de um talude para a contenção do 

terreno na retaguarda do cais, com um comprimento máximo do talude igual à do cais, de modo 

que não haja interferência com o calado do local. Refira-se ainda que neste tipo de conceção, 

os esforços gerados pelas correntes e movimentos da massa de água durante a atracação no 

talude devem ser considerados para assegurar a estabilidade e integridade do cais. As 

soluções em ponte-cais sobre estacas fazem parte deste tipo de conceção (ver figura 2.3 à 

esquerda)  

 

 Cais em paramento fechado, que consiste na construção de uma cortina frontal para resistir a 

esforços gerados pelo terreno. A cortina pode ser suportada por tirantes ancorados ou por 

estacas inclinadas. É de ressaltar que estruturas portuárias de gravidade se enquadram neste 

tipo de conceção, formando uma cortina vertical rígida (ver figura 2.3 à direita). 
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Figura 2.3 – Cais em paramento aberto e fechado adaptado de [12] 

No caso de estruturas portuárias flexíveis, a solução em estacas prancha acaba por ser uma estrutura 

de contenção do solo com comportamento semelhante das estruturas pesadas, formando uma cortina 

vertical flexível. 

2.2 Ações sobre o cais 

As ações apresentadas nesta secção são as principais para o dimensionamento para uma obra 

genérica. Recorde-se que o cálculo das ações é um processo iterativo e é influenciado por alterações 

na conceção, e estando dependente também das características do porto. Atendendo à diferença de 

equipamentos, funções e particularidades foi necessário o desenvolvimento extenso do assunto, 

concentrando o foco na zona do cais e o seu respetivo tipo. Para estudo de cada uma das ações, foram 

consultadas as normas, e também foi levado em consideração as recomendações do PIANC [25] e de 

outras publicações, bem como às regras de boa prática de projeto.  

2.2.1 Ações Permanentes 

2.2.1.1 Peso próprio e restantes carga permanentes 

O peso próprio da estrutura depende da conceção e dimensionamento desta. Usualmente este tipo de 

esforço não é condicionante na estrutura final, contudo deve sempre ser considerado. No caso de uma 

estrutura de betão armado, o peso volúmico a considerar é de 25 kN/m3. Relativamente às restantes 

cargas permanentes, sendo compostas pelos materiais não estruturais, devem ser contabilizados caso 

a caso. 

2.2.1.2 Retração 

A retração, associado à cura do betão, pode ser assimilada por como uma variação de temperatura 

uniforme, e se caracteriza por tensões axiais no plano do elemento. Segundo a NBR 6118 [49], deve 

ser considerado, na ausência do cálculo mais rigoroso, um abaixamento de temperatura de 15°C. 

2.2.1.3 Impulsos do terreno 

Carateriza-se pela ação proveniente do terreno no tardoz da estrutura de acostagem. A sua magnitude 

depende de fatores como o tipo e as caraterísticas do solo (resistência ao corte), a profundidade da 

contenção, a deformação da estrutura (interação solo-estrutura), inclinação do terreno, grau de 

saturação do solo entre outros.    
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2.2.2 Ações Variáveis 

Os carregamentos variáveis constituem-se como aqueles que possuem um tempo de aplicação variável 

e não constantes ou que mudam sua intensidade com o tempo e com a posição. Estas ações são 

consideradas com diferentes configurações e seus coeficientes de ponderação levam em consideração 

a probabilidade de uma ou mais ações ocorrerem ao mesmo tempo.   

2.2.2.1 Sobrecargas de utilização 

Para este tipo de obra, a sobrecarga de utilização uniformente distribuída é estabelecida em algumas 

normas, contudo em projeto pode se utilizar sobrecargas maiores caso assim exija. A NBR 9782 [45] 

estabelece que o valor mínimo da sobrecarga para um terminal de contentores (classe G32) é de 

40kN/m2. Caso existam equipamentos sobre carris, as normas sugerem adicionalmente uma redução 

da sobrecarga na área compreendida entre o carril e o paramento do cais (lado do mar), pois se 

considera que a área em questão não é usualmente utilizada durante a operação portuária. 

2.2.2.2 Sobrecarga de equipamentos 

Em obras portuárias os equipamentos mecânicos de movimentação de cargas e as suas características 

são de elevada importância para o projeto, pois estes são responsáveis por uma significativa parte da 

carga final e são condicionantes para a estrutura em situações diversas. Podem ser classificados em 

dois grupos: equipamento sobre carris (Grua Pórtico) e equipamento sobre pneus (Grua Móvel, 

camiões, entre outros). Deve-se levar em consideração as forças de frenagem desenvolvidas pelo 

equipamento sobre carris e a de vento, tendo em conta que a área exposta ao vento do equipamento 

é significativa, tanto nas direções transversal e longitudinal. De modo a contabilizar esses dois efeitos, 

considera-se que caso o ������ �á�  estabelecido na NBR 6123 [51] seja inferior a 40 m/s, pode-se 

adaptar de forma simplificada que as forças provenientes da frenagem e do vento é de 10% a 15% do 

valor total da carga vertical do equipamento sobre carris, valor este sugerido pela NBR 9782 [45].  Outro 

aspeto importante a referir é que a sobrecarga a aplicar na região abaixo de um equipamento sobre 

carris deve ser reduzida para metade, devido a não criação de constrangimentos durante as operações 

de carga e descarga de mercadorias. (Sobrecarga Concomitante). 

2.2.2.3 Vento, Correntes, Ondas e Marés 

É fundamental descrever as principiais condicionantes ambientais do caso de estudo para que não só 

a viabilidade do empreendimento em questão seja estudada, assim como estará na base de cálculo 

das outras ações. A título de exemplo, a ação da amarração na estrutura que é exercida nos cabeços 

de amarração do cais, suporta os carregamentos devido a ação dos ventos, ondas, correntes, e de 

outras ações que exercem sobre as embarcações, como será detalhado mais adiante. 

Vento 

Pode-se contemplar duas situações distintas que devem ser criteriosamente avaliadas para ação do 

vento, designadamente o vento máximo para contabilização do seu efeito nos equipamentos de 

movimentação e o vento operacional que será usado para o cálculo das forças de amarração. 

De acordo com a norma NBR 6123 [51], a velocidade do vento máximo é calculada de acordo com 

equação (2.1):  

������ �á� = �� ∙�� ∙��.∙�� (2.1) 



   8  

em que: 

 �� corresponde velocidade de uma rajada de 3 segundos, excedida em média uma vez em 50 
anos, a 10 metros acima do terreno, em campo aberto e plano. O valor pode ser consultado 
nas isopletas da norma; 

 �� corresponde ao Fator Topográfico; 
 �� corresponde ao Fator de Rugosidade que considera o efeito combinado da rugosidade do 

terreno, da variação da velocidade do vento acima do terreno – Tabela 2 da norma; 
 �� corresponde ao Fator Estatístico que considera o grau de segurança requerido e a vida útil 

da parte da estrutura – Tabela 3 da norma. 
 

Salienta-se que o procedimento de cálculo do vento pelo Eurocódigo 1- Parte 1-4 [53] é similar à norma 

brasileira, na determinação dos fatores referidos. 

A situação do vento operacional é aquela a partir da qual, atingida determinada velocidade, é 

interrompida a operação das embarcações e dos equipamentos portuários a fim de ser garantida a 

segurança das instalações, embarcações e do cais como um todo. A norma ROM 2.0-11 [28] 

estabelece um valor de 16.7 m/s, enquanto a NBR 9782 [45] limita a uma velocidade de 20. m/s.  

Correntes 

As velocidades das correntes devem ser estimadas na conceção do projeto a fim de avaliar a 

operacionalidade do porto, e a viabilidade de sua construção. Para a obtenção das velocidades poderá 

ser necessário efetuar medições na área de implantação da estrutura ou recorrendo a cartas de 

correntes de maré da região. Apresenta-se na figura 2.4, a título de exemplo, a carta fornecida pela 

Marinha do Brasil na zona de Santos, onde as maiores velocidades de correntes na baía, estão entre 

o 0,9 nós e 1 nó, aproximadamente 0,5 m/s. 

 

Figura 2.4 – Velocidades típicas da corrente [26] 

Ondas e Marés 

As ondas podem ser condicionantes para a estrutura, e dependendo da conceção deve-se prever 

estruturas de proteção na área de atracação de forma a atenuar o efeito destas. Salienta-se que no 

caso da presença de ondas significativas, deve-se verificar a frequência natural da estrutura e elaborar 

uma análise dinâmica de modo a que o risco de uma eventual rotura localizada da estrutura, por 

ressonância com a frequência das ondas, seja levado em linha de consideração. O estudo de marés é 

relevante para a determinação da cota de implantação do cais de atracação, bem como para o 

posicionamento de elementos componentes dessa estrutura, como as defensas. 
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Por definição dada nos parâmetros de projeto, para um período mínimo de retorno de 50 anos, os níveis 

máximos e mínimos das marés são definidos para o local da implantação.  

2.2.2.4 Atracação e Amarração 

As forças transmitidas pelo navio à estrutura podem ser de atracação (acostagem) ou amarração, e se 

desenvolvem no plano horizontal. Essas forças atuam na face acostável da estrutura e têm sentidos 

contrários.  

Atracação 

Os esforços de atracação consistem na ação do impacto das embarcações no momento da acostagem 

destes em uma instalação portuária, como por exemplo, nas defensas da estrutura. O sistema de 

defensas é a primeira fronteira entre uma embarcação e a estrutura de acostagem, garantindo a 

segurança das embarcações que atracam e das estruturas portuárias. O esforço desenvolvido nas 

defensas é predominantemente horizontal e ocorre tanto na transversal devido ao contato propriamente 

dito, e quanto na longitudinal é devido ao atrito do casco com as defensas. 

O cálculo da força de atracação tem como base a energia cinética desenvolvida pelo navio no instante 

em que atraca sobre as defensas. A energia cinética é absorvida pelas defensas, manifestada através 

da deformação destas e transmitindo uma força na estrutura do cais. Deste modo o principal objetivo 

é determinar a parcela da energia cinética transmitida às instalações portuárias, que é função de alguns 

parâmetros físicos e operacionais.  

Relativamente aos parâmetros físicos podem ser citados:  

 Dimensões da Embarcação; 
 Velocidade de aproximação; 
 Massa de água deslocada pela embarcação; 
 Ângulo de aproximação formado pela longitudinal do navio e o cais; 
 Caraterísticas ambientais, particularmente o nível da água, vento, correntes e as ondas; 
 Tipo de cais acostável quanto a sua estrutura. 

Relativamente aos parâmetros operacionais, estas dependem, sobretudo, das manobras de atracação 

como, por exemplo: a existência ou de motores laterais, do auxílio ou não de rebocadores nas 

manobras, bem como a experiência do piloto durante a manobra de embarcação. O modo de atracação 

da embarcação na instalação portuária tem uma particular relevância nos métodos de cálculo para a 

energia cinética de atracação, como será discutido mais adiante. 

 

Figura 2.5 – Principais modos de atracação [27] 
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A figura 2.5 ilustra os principais modos de atracação de acordo com o tipo de estrutura acostável, 

podendo-se observar o ângulo formado entre o vetor de velocidade da embarcação e a linha que une 

o centro de massa da embarcação e o ponto de contato com a defensa. 

A carga estática equivalente é obtida a partir da equação de conservação de quantidade de energia, 

considerando apenas um único impulso (primeiro embate no sistema de atracação).   

 

Quantificação da Energia Cinética no Sistema de atracação 

O cálculo da força de atracação está associado à maior embarcação que atraca no terminal, 

considerando que o efeito dinâmico desta embarcação pode ser simplificado a uma análise estática 

equivalente, sendo necessário em primeiro lugar quantificar o valor da energia cinética associada. Caso 

o principal modo de atracação for do tipo lateral, podem ser contempladas duas situações: 

1) Atracação obliqua, no qual o navio atraca, estabelecendo o contato com uma única defensa e só 

quando estiver imobilizado é que feito a manobra de modo a estar paralelo ao cais; 

2) Atracação paralela, em que o navio quando atraca, estabelecendo o contato com várias defensas, 

e deste modo a energia é repartida entre o número destas.  

A atracação oblíqua é a situação mais condicionante para o dimensionamento do sistema de atracação 

resultando numa maior força de atracação isolada. Assim sendo, proceder-se-á ao cálculo deste 

esforço no capítulo 4, contemplando apenas este tipo de atracação lateral, como é ilustrado na figura 

2.6. Após o dimensionamento do sistema de atracação (defensa), a situação mais condicionante para 

a estrutura do cais poderá recair numa acostagem paralela, visto que solicita mais que uma defensa. 

 

Figura 2.6 – Atracação lateral oblíqua no cais do tipo contínuo [28] 

Segundo as prescrições da norma ROM 2.0-11 [28], a energia cinética característica transmitida pelo 

navio durante a atracação, e que deve ser considerada no dimensionamento do sistema de atracação, 

é determinada pela equação (2.2): 

�� = �� ∙�� = �
1

2
�� ∙�� ∙��

�� ∙��� ∙�� ∙�� ∙��� = �
1

2
�� ∙∆ ∙��

�� ∙��� ∙�� ∙�� ∙��� (2.2) 

sendo que: 

 ��: Energia de atracação caraterística (kN.m):  
 ��: Energia cinética do navio durante a acostagem (kN.m); 

 ��: Coeficiente ��� = �� ∙�� ∙�� ∙��� de atracação (adimensional); 

 ����: Massa mobilizada pelo navio durante a atracação (t); 
 ��: Massa do navio (t); 
 ∆: Deslocamento do navio (kN);  
 g: Aceleração da gravidade (9,8 m/s²);  
 Cm: Coeficiente de massa hidrodinâmica (adimensional);  
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 �� : Componente normal à linha de atracação da velocidade de aproximação do navio no 
momento do impacto (m/s);  

 ��: Coeficiente de excentricidade (adimensional);  
 ��: Coeficiente geométrico do navio (adimensional);  

 ��: Coeficiente de configuração da atracação (adimensional); 
 ��: Coeficiente de rigidez do sistema de atracação (adimensional). 

Os significados e a influência de cada um destes coeficientes são descritos em anexo (ANEXO II). 
 

Para o dimensionamento do sistema de atracação, é necessário majorar a energia por um coeficiente 

de segurança, que pressupõe a ocorrência de uma energia de atracação superior à energia calculada. 

O fator de segurança varia de acordo com tipo e tamanho de embarcação. A norma ROM 2.0-11 [28] 

recomenda um fator de majoração de 1,5 para navios porta – contentores. Em que: 

�� = �� ∙�� (2.3) 

Onde: 

 �� : Energia Cinética de atracação de dimensionamento; 
 �� : Fator de Segurança; 
 �� : Energia Cinética de atracação característica. 

 

Sistema de atracação e determinação da sua força 

O sistema de atracação da estrutura portuária é normalmente formado pela defensa, e dependendo do 

tipo de defensa pode ser formado por esta e adicionalmente por um elemento pré-fabricado designado 

por praça de defensa. A defensa é chumbada ao elemento pré moldado, e consequentemente a força 

de atracação gerada é distribuída na área de contato desta com o elemento. Além do referido, é notória 

a presença de correntes (ver figura 4.10) com a finalidade de limitar a força de corte que atua sobre a 

defensa e de manter a posição desta inalterada, pois caso a defensa se desprenda e deixe de estar 

fixa, esta passa a comportar de forma diferente à ensaiada, fazendo com que os valores dos 

parâmetros adotados, descritos em anexo, se invalidem. 

As defensas absorvem a energia cinética, fazendo com que estas se deformem. É a partir da energia 

absorvida, que se determina a força de atracação gerada sobre a plataforma do cais, através da curva 

de desempenho da defensa. A curva de desempenho de um sistema de atracação é formada pela 

conjugação do diagrama energia-deformação [E- δ] com o diagrama força-deformação [F- δ], como é 

demonstrado na figura 4.10.  

Definida a energia cinética de atracação calculada anteriormente, cruza-se o valor com dados dos 

catálogos dos fornecedores, que inclui a curva de desempenho, até que se encontre uma defensa 

adequada ao projeto, respeitando a seguinte condição da equação (2.4): 

�� > �� (2.4) 

Onde: 

 ��  : Energia máxima de absorção da defensa, com deformações na ordem de 60 a 75%; 

 �� : Energia Cinética de atracação de dimensionamento. 
 

Amarração 

Sob ações externas, os navios no seu estado de repouso estão sujeitos a movimentos. Por conseguinte 

a embarcação deve ser devidamente amarrada ao cais, de modo que possibilite a execução de 

operações necessárias em plena segurança, isto é, sem movimentos excessivos que impossibilitam a 

sua execução. A figura 2.7 exibe o navio amarrado ao cais, pronto para a operação de descarga. O 
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navio pode ser representado como um corpo rígido com seis graus de liberdade, três translações e três 

rotações, de forma coerente com os eixos ortogonais x, y, z, como indicado na figura 2.8.  

 
 

 

 

Abatimento (Sway): Translação segundo o eixo x; 
Deriva (Surge): Translação segundo y; 

Arfagem (Heave): Translação segundo z; 
Caturro (Pitch): Rotação em torno de x; 
Balanço (Roll): Rotação em torno de y; 

Cabeceio (Yaw): Rotação em torno de z. 
Figura 2.7 – Embarcação amarrada ao terminal 

[29]  
Figura 2.8 – Graus de Liberdade do navio 

[28] 

Salienta-se que os vários movimentos não são igualmente importantes para diferentes tipos de navios, 

sendo os mais importantes para o navio porta contentores: o abatimento, a deriva e o cabeceio. 

São a partir dos cabos de amarração (funcionamento por tração) que os movimentos são limitados. 

Segundo a literatura portuária existem três tipos de cabos que são combinados de diferentes formas e 

quantidades. O tipo de cabo difere quanto ao modo que cada um trabalha quando o navio se encontra 

amarrado ao terminal. Em sequência apresenta-se na figura 2.9 o exemplo do layout de amarração do 

navio, observando em detalhe cada um dos três tipos de cabos utilizados.  

 

Figura 2.9 - Exemplo de layout de amarração do navio referente a um cais contínuo [28] 

Devido à sua inclinação e comprimento são citados os seguintes cabos de amarração:  

 Lançantes (1) – Responsáveis essencialmente pela resistência dos esforços longitudinais; 
 Traveses (2) – Destinados a resistir, essencialmente, aos esforços transversais; 
 Springs (3) – Complementam a resposta dos cabos lançantes aos esforços longitudinais e dos 

traveses aos esforços transversais. Normalmente apresentam um comprimento menor 
relativamente aos outros cabos e consequentemente apresentam uma rigidez superior, 
absorvendo desta forma um maior esforço. 
 

Os cabos de amarração são fixados nos respetivos pontos de amarração, denominados por cabeços 

constituídos por elementos metálicos (ver figura 4.10). Ressalte-se que quando os esforços de 

amarração excedem os valores determinados no projeto, o cabeço entra em rotura (ao nível da ligação 

com a estrutura) e a zona do cais ao redor mantém-se protegida, ou seja, funcionam como fusíveis. 

Além disso, os cabeços podem ser complementados com dispositivos (quick-releases) que monitoram 

a ação do navio amarrado ao longo do tempo, permitindo a libertação imediata das amarras caso o 

valor se exceda. As disposições e o dimensionamento dos cabeços e o número de cabos são em 
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função dos esforços de amarração, do tipo do navio a ser considerado e do tipo de estrutura acostável 

(cais contínuo, discreto, onshore, etc.). Segundo as diretrizes da norma ROM 2.0-11 [28], podem ser 

citados os seguintes fatores externos que solicitam os cabos de amarração, e consequentemente a 

estrutura acostável: 

1) Ação do Vento; 
2) Ação da Corrente (pressão + atrito); 
3) Ação das Ondas; 
4) Ação hidrodinâmica de repulsão; 
5) Ação hidrodinâmica induzida pela passagem de outros navios. 

 

A contribuição e a discussão dos fatores para cálculo das forças de amarração podem ser encontradas 

em anexo (ANEXO III). 

Para a determinação das forças atuantes sobre cada um dos cabos, será utilizado o método 

recomendado pelo PIANC [25], de acordo com o qual as forças longitudinais e transversais são dadas 

pelas equações (2.5) e (2.6):  

������,� =  
������� ,�

∑
�����

�

∙
���������

������

    �   ������,� =  
������� ,�

∑
�����

�

∙
���������

������

 (2.5) e (2.6) 

Onde: 

 ������,� : força devido à resultante longitudinal no cabo "N" (em kN);  

 ������,� : força devido à resultante transversal no cabo "N" (em kN); 

 ������� ,� : força longitudinal resultante (em kN); 

 ������� ,� : força transversal resultante (em kN); 

 � : comprimento do cabo (em m);  
 � : ângulo formado entre o cabo em estudo e a direção normal ao cais (em graus).  

 

2.2.2.5 Temperatura  

Em grandes estruturas, o efeito da temperatura gera esforços devido à restrição de deformações ou 

deslocamentos consideráveis quando dilatados ou comprimidos. Um cais de terminal portuário é, 

normalmente, projetado sem juntas de dilatação devido à movimentação de equipamentos de grande 

porte sobre carris, que se acabam por desgastar devido aos impactos e danificando a estrutura. 

Contudo em algumas situações pode ser utilizada. Se utilizadas, as juntas permitem que a estrutura se 

deforme e diminua os esforços. 

A ação da temperatura pode ser divida em dois tipos e assumindo os valores sugeridos na NBR 6118 

[49] 

 Variação uniforme (ΔTu): ±15 °C, aplicado na espessura da laje e nas vigas do tabuleiro, 

produzindo deste modo tensões axiais; 

 Variação diferencial (ΔTd): ± 5°C, aplicado como ação linear (deformação imposta) na direção 

da espessura na laje e nas vigas do tabuleiro, produzindo deformações de flexão. 

2.2.3 Ação Sísmica 

A acção sísmica condiciona na conceção da estrutura, pois este tende a ser condicionante para muitos 

elementos estruturais e deve-se preconizar a formação de roturas controladas que não gerem a ruína 

total da estrutura. Esta ação deverá ser contabilizada em função do risco sísmico e consultada em 

concordância a(s) norma(s) em vigor em cada país.  
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3 FUNDAÇÕES POR ESTACAS 

Neste capítulo procura-se abordar as características gerais das fundações por estacas com enfoque 

nas obras de acostagem. São abordadas algumas metodologias para o cálculo de capacidade 

resistente e da interação solo-estrutura, essenciais para o dimensionamento do caso de estudo. 

3.1 Características gerais  

O correto conhecimento das condições geológicas-geotécnicas é fundamental para escolha e 

determinação da capacidade de carga da fundação, bem como para avaliar a estabilidade global da 

estrutura e aferir os impulsos de solo na estrutura. Além disso, é essencial na determinação do método 

construtivo e na realização de uma análise de viabilidade técnico-económica. Para tal, deve-se recorrer 

a ensaios de campo (SPT, Vane Test, CPT, Ensaio Pressiométrico) e a ensaios laboratoriais de modo 

a obter os parâmetros de resistência e deformabilidade do solo.  

A localização e o tipo de estrutura, as condições geotécnicas, incluindo a posição do nível freático e o 

período de vida útil são fatores que devem ser tidos em consideração na determinação do tipo de 

estaca a ser adotado. 

O material e o tipo de processo construtivo de um grupo de estacas são definidos em função do solo, 

da magnitude das ações e dos equipamentos disponíveis para a execução e do tipo de obra. 

As estacas podem ser moldadas em solo e/ou rocha ou cravadas, sendo que nas obras de acostagem 

a solução por cravação é mais usual no Brasil (ao contrário de Portugal e na Europa), devido à vasta 

indústria de pré-fabricados que o país possui, oferecendo, desta forma, vantagens económicas.  A 

solução por estacas de betão é mais recorrente, pois tem um menor custo em relação às metálicas (em 

geral, 60% do custo) e apresentam uma resistência de ponta superior, permitindo geral obter menores 

comprimentos de cravação. Contudo, é de salientar que em camadas de areia muito compactas, as 

estacas metálicas são mais adequadas pela maior facilidade na cravação e pelo menor risco de 

rompimento que estacas de betão, devido à onda de tração no final da cravação (valor alto de repique). 

Uma vez pré-estabelecido o tipo de solução a adotar (por exemplo, estaca cravada ou moldada), deve-

se evitar a combinação de várias soluções, pois a combinação de processos construtivos pode dificultar 

a execução da mesma, tornando-a mais onerosa. A solução em estacas mistas é também uma solução 

alternativa podendo ser bastante interessante. Quer em estacas de betão com ponteira metálica, no 

caso de um terreno com uma grande camada de solo de baixa resistência e outra de argila dura, quer 

em estacas com camisa metálica e posterior enchimento de betão, quando uma situação de corrosão 

puder levar à ruína da fundação. Existem determinados problemas nas fundações de obras de 

acostagens entre os quais, relacionados com: 

 Grua de Pórtico: O uso deste equipamento que percorrer sobre os carris, origina grandes 

cargas sobre a estrutura, e consequentemente um menor espaçamento de estacas, de modo 

a suportar este equipamento e limitar o assentamento; 

 Estabilidade global: A superfície de rotura do solo pode ser determinante na definição da 

largura do cais e consequente no aumento de números de estaca, de modo aumentar o fator 

de segurança global.  
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No entanto, é de mencionar que um espaçamento de estacas demasiado próximo pode não ser 

construtivamente viável, pois com a cravação da primeira estaca existe uma mobilização significativa 

do solo ao redor da estaca, provocando alterações das condições do solo existente. Deste modo é 

possível que ocorra a rotura da estaca mais próxima com o aumento da energia de cravação, devido 

ao aumento da resistência do solo ao redor. 

As estacas pré-fabricadas em obras portuárias são frequentemente cravadas com recurso a martelo 

hidráulico, sendo transportadas por flutuantes, plataformas ou cantitravel, com auxílio de guias 

articuladas para correta orientação durante a cravação, principalmente no caso das estacas inclinadas. 

O cantitravel é uma plataforma metálica, equipada com gruas, permitindo que as estacas, da estrutura 

a ser construída, sejam cravadas sem a necessidade de contato permanente do equipamento com o 

solo. Apresenta-se na figura 3.1 a utilização de cantitravel na cravação. 

 

Figura 3.1 – Utilização do equipamento Cantitravel na cravação [30] 

3.2 Capacidade de carga 

3.2.1 Considerações iniciais 

A capacidade de carga de uma estaca sob ações axiais pode ser comparada a um problema de 

equilíbrio estático entre a carga aplicada e a resistência do solo. A capacidade resistente (��) (ou 

capacidade de rotura ou capacidade de carga), é determinada, considerando a soma de duas 

componentes (equação (3.1)), uma relacionada com resistência do solo na base – Resistência de ponta 

(��), e outra relacionada com o atrito entre a estaca e o solo - Resistência lateral (��). Deste modo: 

�� = �� + �� = �� ∙�� + �� ∙�� (3.1) 

Os fatores �� e �� referem-se às resistências unitárias lateral e de ponta respetivamente, e as suas 

expressões são deduzidas da configuração geométrica para as superfícies de rotura e admitindo o 

critério de Mohr-Columb (� = �� +  �� ∗ tan�′), ou seja: 

�� = �� ∙�� = ( � ∙�� + �� ∙�� + � ∙� ∙��)∙�� (3.2) 

�� = �� ∙�� =  �(��,� ∙�� + �� ∙tan� ∙��)∙��,�  ,���� � ������ � (3.3) 

Em que: 

 �� : área lateral da estaca 
 �� : área transversal da ponta da estaca 

 �� : área transversal da ponta da estaca 
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 � : coesão do solo (efetiva, �  ́para condições drenadas e �� para condições não drenadas) 
 �� : tensão vertical na ponta da estaca ( ��

� para condições drenadas); 
 �� : tensão vertival média ao longo do fuste da estaca (efetiva, ��

� para condições drenadas); 
 � : ângulo de atrito solo-estaca (efetivo, �� para condições drenadas; e igual a 0 para condições 

não drenadas); 
 �� : coeficiente de adesão; 
 � : Coeficiente de impulso; 
 �� ,�� ,�� : são fatores de capacidade de carga, que dependem do ângulo de atrito interno do 

solo, da rugosidade da base da estaca e incluem o efeito de profundidade e forma da estaca. 
 

De acordo com a NBR 6122 [52], a capacidade de carga de uma fundação profunda, é definida como 

a força aplicada sobre o elemento de fundação que provoca apenas assentamentos que a construção 

possa suportar sem inconvenientes, oferecendo simultaneamente segurança adequada contra a rotura 

do solo ou do elemento de fundação propriamente dito. 

Segundo Mason (1981) as ações em obras portuárias que provocam esforços nas estacas estão 

associadas a:  

 fase de transporte;  
 fase de cravação; 
 desequilíbrio de cargas verticais na superestrutura;  
 forças horizontais na superestrutura devidas à atracação e amarração, entre outros; 
 atrito negativo que consiste na mudança da configuração do atrito lateral, passando estar do 

lado da ação, devido à subconsolidação das argilas;  
 pressões laterais no corpo da estaca (Efeito Tschebotarioff); 
 estabilidade global. 

 

De acordo com Alonso (1983), o cálculo da capacidade de carga de uma estaca pode ser realizado 

através de dois métodos  

 Realização de provas de carga; 
 Métodos semi-empiricos, dentre os quais destacam-se os métodos reconhecidos de Aoki e 

Velloso (1975), e de Décourt e Quaresma (1978). 
 

Nesta dissertação são abordados apenas os métodos semi-empiricos de Aoki e Velloso e Décourt e 

Quaresma, visto ser de uso mais corrente para o cálculo da capacidade de carga de fundações no 

Brasil, e consequentemente, da carga admissível de estacas.  

Por definição, capacidade resistente de uma fundação profunda em estacas, é calculada por: 

�� = �� + �� (3.4) 

Os valores de �� e �� são determinados, respetivamente, por meio das equações (3.5) e (3.6): 

�� = � �(∆� ∙��)

�

       �             �� = �� ∙�� (3.5) e (3.6) 

 �� : carga de rotura, ou capacidade de carga de uma fundação em estaca; �� : parcela da carga 
de rotura devido ao atrito lateral solo-estaca desenvolvido ao longo do fuste da estaca 
(capacidade de carga do fuste); �� : parcela da carga de rotura resistida pela ponta da estaca 
(capacidade de carga de ponta); �� : atrito lateral desenvolvido no contato fuste-solo; �� : 
resistência de ponta; ��: área da ponta da estaca; � : perímetro da seção transversal do fuste; 
∆� : trecho do fuste onde se admite �� constante. 

 

As diferenças entre os métodos semi-empiricos existentes, dentre outros, os métodos de Aoki-Velloso 

e Décourt-Quaresma, consistem na forma de determinação da resistência de ponta (��) e da resistência 

por atrito lateral (��). No capítulo 6 serão comparados os dois métodos. 
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3.2.2 Método Aoki-Velloso 

A capacidade de carga pode ser determinada pela seguinte equação: 

�� = �� + �� = �� ∙�� + �� ∙�� =  � �(∆� ∙��)

�

+  �� ∙�� (3.7) 

Com: 
 ��: atrito lateral desenvolvido no contato estaca-solo; 
 ��: resistência de ponta; 
 � : perímetro da secção transversal da estaca; 
 ∆� : comprimento da estaca onde se admite �� constante 

 

O método de Aoki-Velloso (1975) consiste num método semi-empirico para a avaliação da capacidade 

resistente de estacas que foi desenvolvido a partir de resultados obtidos em ensaios de penetração de 

cone (CPT). O fator de conversão (K) permite a adoção deste método para ensaios de penetração 

dinâmica (SPT). Assim sendo, as resistências de ponta (rP) e lateral (rL) são determinadas do seguinte 

modo:  

�� =
� ∙����

��

      �             �� =
� ∙� ∙����

��

   (3.8) e (3.9) 

Onde:  
 ���� : valor da resistência à penetração dinâmica obtida nos ensaios SPT;  
 �: relação entre as resistências de ponta e lateral local do ensaio de penetração estática;  
 �: coeficiente de conversão da resistência de ponta do cone para ����; 
 �� � ��: coeficientes de correção das resistências de ponta e lateral;  

 

Tabela 3-1 - Valores dos coeficientes α e K em função do tipo de solo propostos por Aoki e Velloso, 
adaptado de [20]  

Tipo de solo K (MPa) � (%)  Tipo de solo K (MPa) � (%) 
Areia 1,00 1,4 Silte argiloso 0,23 3,4 

Areia siltosa 0,80 2,0 Silte argilo-siltoso 0,25 3,0 
Areia silto-argilosa 0,70 2,4 Argila 0,20 6,0 

Areia argilosa 0,60 3,0 Argila arenosa 0,35 2,4 
Areia argilo-siltosa 0,50 2,8 Argila areno-siltosa 0,30 2,8 

Silte 0,40 3,0 Argila siltosa 0,22 4,0 
Silte arenoso 0,55 2,2 Argila silto-arenosa 0,33 3,0 

Silte areno-argiloso 0,45 2,8  
 

Tabela 3-2 - Valores dos coeficientes F1 e F2 em função do tipo de estaca propostos por Aoki e 
Velloso, adaptado de [20] 

Tipo de estaca F1 F2 
Tipo Franki 2,5 5,0 
Cravadas 1,75 3,7 
Moldadas 3,0 6,0 

3.2.3 Método Décourt-Quaresma 

Décourt e Quaresma (1978) apresentaram um método para a determinação da capacidade resistente 

de estacas. Este método baseia-se exclusivamente a partir de ensaios SPT, sendo desenvolvido para 

estacas pré-fabricadas de betão. Contudo foi estendido posteriormente para outros tipos de estacas, 

como as estacas escavadas em geral. Segundo este método, as resistências de ponta e lateral são 

obtidas pelas equações (3.10) e (3.11): 

�� = � ∙� ∙��         �       �� = � ∙10 ∙�
��

3
+ 1�  

 

(3.10) e (3.11) 
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Onde: 
 � : coeficiente que relaciona a resistência de ponta com o valor de NP; 
 � � � : determinados em função do tipo de estaca; 
 ��: média dos valores de NSPT na ponta da estaca, imediatamente acima e abaixo.  

 

Tabela 3-3 - Valores atribuídos à variável � do método de Décourt-Quaresma, adaptado de [20]  

Tipo de solo  K (kN/m²)  
Argilas  120  
Siltes argilosos (solos residuais)  200  
Siltes arenosos (solos residuais)  250  
Areias  400  

 

Tabela 3-4 - Valores atribuídos ao coeficiente � do método de Décourt-Quaresma em função do tipo 

de estaca e do tipo de solo, adaptado de [20] 

Estaca/ 
Solo 

Cravada 
Moldadas 

 (geral) 

Moldadas 
(c/lamas 

bentoníticas) 

Moldadas 
(c/trado) 

Raiz 

Argilas 1,00 0,85 0,85 0,30 0,85 
Solos Intermédios 1,00 0,60 0,60 0,30 0,60 

Areias 1,00 0,50 0,50 0,30 0,50 
 

Tabela 3-5 - Valores atribuídos ao coeficiente � do método de Décourt e Quaresma em função do tipo 

de estaca e do tipo de solo, adaptado de [20] 

Estaca/ 
Solo 

Cravada 
Moldadas 

 (geral) 

Moldadas 
(c/lamas 

bentoníticas) 

Moldadas 
(c/trado) 

Raiz 

Argilas 1,00 0,85 0,90 1,00 1,50 
Solos Intermédios 1,00 0,65 0,75 1,00 1,50 

Areias 1,00 0,50 0,60 1,00 1,50 
 

Uma vez determinada a carga de rotura (��), ou capacidade de carga da estaca, a carga admissível 

das estacas (����) é calculada mediante um fator de segurança global. 

A NBR 6122 [52] específica um fator de segurança mínimo de 2.0, no entanto em caso de haver ensaios 

de carga na obra, o fator de segurança pode ser reduzido para 1,6.  

3.2.4 Ensaios de carga estática e dinâmica 

Os ensaios de carga nas estacas têm como objetivo avaliar a capacidade resistente última à 

compressão e perceber como se estabelece a transferência de carga ao longo da profundidade (atrito 

lateral e resistência de ponta). A NBR 6122 [52] e o EC7-Parte 1 [55] privilegiam o recurso a ensaios 

de estacas para obter a informação necessária para proceder ao respetivo dimensionamento. A NBR 

6122 [52] determina que para obras com mais de 100 estacas a utilização de ensaios de cargas 

estáticos e dinâmicos. 

 

Ensaio de carga estática 

O ensaio é realizado na estaca já executada com o auxílio de uma estrutura de reação ao macaco, 

aplicando esforços estáticos crescentes e registrando os deslocamentos correspondentes. No caso de 

atingir a rotura, a capacidade de carga da estaca é determinada, contudo no caso não haver rotura é 

possível inferir a capacidade de carga a partir de formulações empíricas (previsão extrapolativa). Este 

ensaio é caro por ser de difícil concretização e por ser destrutível em determinadas situações.  
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Ensaio de carga dinâmico 

Relativamente aos ensaios de carga dinâmicos, estes são mais económicos e mais simples. O princípio 

de execução do ensaio é relativamente simples, uma vez que consiste apenas na criação de uma 

perturbação na cabeça da estaca a partir de um carregamento dinâmico axial à estaca, e dessa forma 

é possível obter estimativa da capacidade de carga da estaca. 

Essa estimativa é feita com base em métodos de análise baseados na “Teoria da Equação da Onda” 

de Smith (1960) [4]. O sistema de monitorização do ensaio é o PDA (Pile Driving Analyser) e usam os 

métodos numéricos CAPWAP (Case Pile Wave Analysis Program) ou CAPWAPC (Case Pile Wave 

Analysis Program-Continuous Model) que simulam o comportamento dinâmico do conjunto estaca-solo. 

O carregamento dinâmico axial na estaca é obtido pelo impacto de um martelo sobre a cabeça da 

estaca. A altura de queda do martelo e o peso desse são antecipadamente conhecidos. Com o uso 

vulgarizado, o ensaio de carregamento dinâmico atualmente é uma técnica bastante confiável e 

reconhecida. O ensaio é prático e rápido, tendo a vantagem de se poder ensaiar um número 

significativo de estacas da obra. Outra vantagem está relacionada com a recravação, sendo possível 

verificar se o solo apresenta ou não fenômenos de relaxação ou de cicatrização, após a cravação das 

estacas. Uma das desvantagens reside no facto da energia de cravação poder não ser suficiente para 

mobilizar toda a resistência disponível no solo-estaca. 

3.2.5 Cravabilidade 

Segundo Velloso e Lopes (2011), no processo de execução de uma obra de acostagem, o controle de 

cravação de estacas tem uma importância fundamental podendo ser realizado através dos seguintes 

procedimentos: 

 Ensaios de carga 

 Gráficos de nega e repique 

 Registo gráfico de instrumentação dinâmica 

Um registro gráfico de cravação de estacas pode demostrar a existência de camadas discretas (bolsa 

de solo moles ou lentes de areia) que não foram localizadas no reconhecimento geotécnico inicial. Nas 

obras portuárias, sujeitas carregamentos verticais e horizontais elevados e muitas vezes implantadas 

em zonas de solos moles de baixa resistência, as estacas atingem grandes profundidades no geral 

(cerca de 40 m ou mais de profundidade). Os gráficos de nega e repique realizados durante a cravação 

permitem controlar a uniformidade do estaqueamento quando as estacas apresentam cargas e 

comprimentos da mesma ordem de grandeza. Com o controle da cravação, podem-se avaliar dois 

fenômenos que podem ocorrer após a cravação: 

 Cicatrização do solo (efeito de “Set-Up”), que corresponde ao aumento da capacidade 

resistente ao longo do tempo; 

 Relaxação, que corresponde á diminuição da capacidade resistente ao longo do tempo. 

Relativamente ao efeito de “Set-Up”, a cravação da estaca origina perturbações no solo, fazendo com 

que haja um aumento de pressões neutras. Após um determinado período, o solo tende a regressar ao 

seu estado inicial, dissipando o excesso de pressões neutras, traduzindo num acréscimo de tensões 

efetivas e consequentemente num ganho de resistência. No entanto, em determinadas situações, pode 
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ocorrer, o processo inverso denominado pela relaxação (ganho de pressões neutras e consequente 

perda de resistência). Caso haja cicatrização do solo, é esperado que logo após o primeiro dia de 

cravação um ganho de resistência significativo, ocorrendo em solos quer sejam arenosos ou argilosos 

(estes com maior ganho). Existe uma vasta discussão sobre este assunto, com propostas de equações 

para a determinação empírica do ganho de resistência. Apresenta-se uma das formulações empíricas 

conhecidas, a de Denver e Skov (1988) [40] que admite: 

�(�) = �(0)∙�1 + � ∙log
�

��

� (3.12) 

Sendo: 
�(0): Valor da carga última observada na cravação da estaca;  
�(�): Valor da carga última observada após o ganho se Set-Up;  
�(0): Intervalo inicial de tempo após a cravação (0,5 em solos 
arenosos e 1 em solos argilosos) [dias];  
t: Intervalo inicial de tempo em foco após a cravação [dias]; 
A: Coeficiente adimensional empírico que varia de 0,2 (solos 
arenosos) a 0,6 (solos argilosos). 
 

Parâmetro 'A' em função do 
tipo de solo [40] 

Tipo de Solo 
Fator A  
(médio) 

Argila siltosa 
média a rija 

0,512 

Silte arenoso 0,224 
Silte Argiloso 0,221 
Areia siltosa 0,154 
Argila siltosa 
muito mole 

0,139 
 

 

Segundo Mello (1998), os solos da Baixada Santista podem atingir valores significativos de “Set-Up”. 

Isto é, a capacidade de carga de solo pode aumentar até em três vezes num determinado período 

desde o início da cravação. 

A capacidade de carga pode ser determinada baseando-se em fórmulas dinâmicas de cravação. Estas 

fórmulas fundamentam-se em princípios de conversão de energia, ou seja, pela igualdade entre a 

energia potencial do martelo e o trabalho despendido para a cravação da estaca (equação (3.13)), 

obtida a partir das negas e repiques, tomadas sob energias crescentes de cravação.  

� ∙ℎ = � ∙� +  ∆� (3.13) 

Em que: 
 � = peso do pilão, h =altura de queda do pilão, R= Resistência oferecida pelo solo à cravação, 

e= nega e ∆�= perdas de energia do sistema 
 

Segundo Velloso (2004), devido a algumas incertezas nos resultados obtidos, a aplicação das fórmulas 

será mais indicada para o controle de homogeneização e qualidade do conjunto das estacas. 

As fórmulas dinâmicas são de simples aplicação, permitindo que todas as estacas de uma obra tenham 

valores de nega e registros de cravação. Podem-se encontrar na literatura diversas fórmulas dinâmicas, 

entre outras, dos holandeses, de Brix, de Engineering News, de Gates, de Hiley, entre outros [20]. 

De acordo com Santos (2008), as fórmulas dinâmicas só devem ser empregadas quando existir um 

conhecimento do perfil geológico e da estratificação do solo, além disso dever-se-á ter em atenção a 

velocidade de carregamento dinâmico [4]. As limitações nos resultados obtidos residem nos seguintes 

factos: 

 não tem em consideração as forças de amortecimento do sistema, pois a sua dedução baseia-

se na teoria de choque dos corpos rígidos;  

 a quantificação das perdas de energia do sistema é de difícil contabilização; 

 A energia de cravação pode não ser suficiente para mobilizar toda a resistência disponível 

como foi referido em 3.2.4.  
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3.3 Efeito da interação solo-estrutura para ações horizontais 

Tratando-se de obras enterradas com estacas de grande comprimento, é fundamental ter em 

consideração o efeito da interação solo-estrutura em obras de acostagem, determinando os esforços 

e os deslocamentos nas estacas para as ações que a estrutura ficará submetida.   

Quando as estacas são carregadas transversalmente, um aspeto a ter em conta é avaliar como solo 

resiste à ação na estaca, que se traduz na reação do solo. Trata-se de um problema complexo, pois 

este coeficiente depende de vários fatores, tais como:  

 Dimensão e forma da secção transversal da estaca; 

 Tipo de solicitação (estática, dinâmica, outras); 

 Natureza do solo (solos arenosos, argilosos, outros); 

 Nível de carregamento, assumindo um comportamento não linear do solo ou não. 

Quando uma estaca é submetida a uma força horizontal aplicada acima da superfície do terreno, à 

medida que a força horizontal cresce, os deslocamentos horizontais e a reação horizontal associada 

crescem até atingir a rotura. A figura 3.2 exemplifica resumidamente os mecanismos de rotura da 

estaca segundo o método de Broms. 

 

Figura 3.2 – Mecanismos de rotura da estaca sob ações horizontais [20] 

a) Estaca Longa com Topo Livre: Rotura com plastificação da estaca em uma seção; b) Estaca Curta com Topo 
Livre: Rotação da estaca com rotura do solo; c) Estaca Longa com Topo Encastrado: Rotura com a plastificação 
em mais que uma secção; d) Estaca Intermédia com Topo Encastrado: Rotura simultânea com rotação de um 

ponto da secção e plastificação no topo da estaca; e) Estaca curta com Topo Encastrado: Rotura com 
deslocamento do corpo rígido. 

 

Com a aplicação da carga, o solo resiste ao deslocamento da estaca por tensões normais que surgem 

na frente da estaca e por tensões de corte que atuam na superfície lateral, para qualquer que seja a 

forma da secção transversal, como pode ser demonstrado sob a forma de esquema na figura 3.3.  

O EC7 – Parte 1 [55] refere que para a avaliação do deslocamento transversal da estaca, deve-se ter 

em consideração os seguintes aspetos: 

 a variação da rigidez do solo com o nível das deformações; 

 a rigidez a flexão das estacas consideradas individualmente; 

 o efeito de encastramento na ligação das estacas com a superestrutura; 

 o efeito do grupo; 
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 influencia de inversões da carga ou de carregamentos cíclicos. 

O EC7 – Parte 1 [55] menciona ainda que avaliação do deslocamento das estacas deverá basear-se 

nos graus liberdade cinemática de movimentos da estrutura.  

 
Figura 3.3 – Reação do solo contra o deslocamento horizontal da estaca [20] 

3.3.1 Modelo de Winkler 

Existem vários métodos para análise dos esforços transversais das estacas. Em todos os métodos de 

análise, a estaca é assimilada a uma peça linear caracterizada por uma dada rigidez à flexão EI, em 

que a principal diferença entre eles reside na modelação do solo. O solo pode ser modelado como meio 

contínuo em que a estaca é “agregada” em uma massa de solo com comportamento elástico ou elasto-

plástico, ou, como meio discreto através recurso de apoios elásticos nos nós nas estacas.  A modelação 

por elementos de mola é de grande aceitabilidade pelos projetistas devido à facilidade de inserção 

destes elementos em programas de análise estrutural. Deste modo, é possível simular a estratificação 

do terreno a partir de molas independentes, com comportamento elástico-linear, espaçadas 

adequadamente de modo a reproduzir a deformação relativa solo-estaca.  

 

Figura 3.4 – Estaca submetida a uma força horizontal - Reação do solo: a) real e b) modelação pela 

Hipótese de Winkler [20] 

De modo a simular o comportamento não linear do solo, conforme exemplificado na figura 3.4, pode-

se empregar uma extensão do modelo de Winkler (Winkler Modificado), onde as molas desempenham 

um comportamento não linear, expresso pelas “curvas p-y”. Com base nestas curvas é possível 

considerar diferentes níveis de mobilização da resistência lateral do solo em função do deslocamento 

pela estaca, até a rotura.  

3.3.2 Coeficiente de reação do solo 

A rigidez das molas é definida por uma constante de proporcionalidade que relaciona a pressão 

aplicada e o deslocamento do solo, designado por coeficiente de reação horizontal, ��  (pressão 

necessária que atua na frente da estaca para provocar um deslocamento unitário - dimensão [FL-3]). 

Nos nós que se encontram abaixo do nível do solo são colocadas molas no plano horizontal segundo 

a direção X e Y (���,
 ��,�

) conforme o esquema da figura 3.5. 
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Figura 3.5 – Modelo de elementos finitos com tabuleiro do cais fundado em estacas com molas a 

representar o solo, adaptado de [25] 

Em relação ao valor que este parâmetro pode tomar, é usual organizar os solos em dois grandes 

grupos: argilas e areias, admitindo que o módulo de reação cresce linearmente em profundidade em 

areias e em argilas moles a normalmente consolidadas, sendo constante em profundidade no caso de 

argilas rijas, conforme é apresentado nas tabelas 3-6 e 3-7. 

Tabela 3-6 - Módulo de reação em areias, proposto por Terzaghi (1955), adaptado de [5] 

 �� (�� ��⁄ ) 
Compacidade da Areia Seco ou Húmida Submersa 

Solta 2300 1300 
Média 6800 4500 

Compacta 16800 11000 
Tabela 3-7 - Módulo de reação em argilas, adaptado de [5] 

�� (�� ��⁄ ) 
Argilas normalmente consolidadas - Módulo de reação crescente em profundidade 

Argila Mole Argila Orgânica 
160 a 3450; Resse e Matalock (1956) 110 a 270; Peck e Davisson (1962) 
270 a 540; Davisson e Prakash (1963) 110 a 810; Davisson (1970) 

Argilas sobreconsolidadas – Módulo de reação constante em profundidade (�� ��⁄ )  
67 cu ; Davisson (1970) 

3.3.3 Classificação das estacas em função do comportamento 

Quando submetidas a ações horizontais, as estacas podem ser classificadas em três grupos 

consoante o seu comportamento estrutural [5]: 

i) Estacas flexíveis; 

ii) Estacas semi-flexíveis ou semi-rígidas; 

iii) Estacas rígidas. 

Este tipo de classificação depende dos seguintes parâmetros: 

 Rigidez relativa de interação solo-estaca: � = �� 4��⁄�
 (com k – módulo de reação da 

estaca, I – Inércia da estaca e E – Módulo de elasticidade); 

 Condições de fronteira da estaca (Módulo de reação constante ou crescente em 

profundidade) 

 Carregamento da estaca (Forças e Momentos aplicados na estaca com topo livre ou 

impedido) 

A partir dos limites estabelecidos de rigidez, através da abordagem da via analítica determinam-se os 

deslocamentos e os esforços ao longo do fuste da estaca.  

Note-se ainda que é possível extrapolar esta classificação (tipo de comportamento rígido, semi-flexivel 

ou flexível) para a interação estaca – superestrutura. Estas assuntos serão abordados no capítulo 5. 
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4 O CASO DE ESTUDO 

4.1 Apresentação 

O empreendimento de estudo da presente dissertação refere-se a um terminal multiuso concebido para 

operações de movimento de contentores e granéis líquidos, localizado na Bacia de Santos, como se 

pode observar na figura 4.1.  

 

Figura 4.1 – Localização do Terminal [32] 

O empreendimento é designado como Terminal Alemoa e é frequentemente designado por Brasil 

Terminal Portuário (BTP), que se trata da empresa responsável pela implantação e operação do 

terminal. A BTP é uma empresa brasileira pertencente a um grupo de capitais internacionais, operando 

terminais de contentores e de uso misto em alguns dos principais portos a nível mundial. O Terminal 

localiza-se na margem direita do Complexo Portuário de Santos, em uma área projetada de 490 mil 

m2. O complexo portuário de Santos, localizado nos municípios de Santos e Guarujá, estado de São 

Paulo, é o principal porto brasileiro. Sendo o terceiro porto mais movimentado da América Latina, 

ficando apenas atrás dos portos de Colón e de Balboa, localizados no Panamá. 

A construção deste terminal, finalizado em 2013, permitiu a expansão da capacidade de 

armazenamento de contentores, fundamental para o futuro do Complexo Portuário de Santos. 

O terminal tem capacidade de movimentação de 2,5 milhões de TEUs (um TEU equivalente a um 

contentor de 20 pés) e uma capacidade projetada de movimentação de 2 milhões de toneladas de 

granéis líquidos. O terminal opera cerca de 1,2 milhões de TEUs por ano, contando com três berços 

de atracação, para navios até 9 mil TEUs. 

 

Figura 4.2 – O arranjo geral de implantação do projeto [33]  
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O Terminal Alemoa foi implantado em 2 fases, como exemplifica a figura 4.2, tendo sido executadas ao 

longo de 29 meses:  

 Fase 1: Formando quatro berços de atracação, pátio para contentores e edificações em geral. 

 Fase 2: Constituído por um berço de uso múltiplo para granéis líquidos e contentores e um 

pátio complementar para contentores  

A construção do empreendimento foi realizada em diversas frentes simultâneas de trabalho, 

designadamente:  

 Dragagem da bacia de atracação; 

 Construção do cais; 

 Terraplenagem da retroárea; 

 Construção das edificações em geral; 

 Sistema viário/pavimentação/drenagem e rede de serviços; 

 Implantação do parque de tanques. 

Através da figura 4.3 é possível observar a evolução da obra, executada pela empresa de construção 

Andrade Gutierrez. 

 
Figura 4.3 – Registo Fotográfico da Evolução da obra [31] 

Para fins de projeto e conceção, é necessária a definição das embarcações que irão atracar no cais, 

que dependem de sua vocação, e de suas principais dimensões, peso e capacidade. A maior 

embarcação para qual o Terminal Alemoa foi concebido para receber é um porta-contentores, “Post 

Panamax Plus” (figura 4.4), cuja designação deve-se ao facto desta embarcação alcançar o tamanho 

limite para passar nas eclusas do Canal do Panamá. 
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Navio Tipo 
Post Panamax 

Plus 

DWT (t) 100000 

Δ (t) 140000 

LOA (m) 326 

LPP (m) 310 

B (m) 42,8 

D máx (m) 14,5 

D min (m) 3 

P (m) 24 

hL (m) 19 

hT (m) 19 

H* (m) 17 
 

Figura 4.4 – Dimensões do navio tipo que atraca no terminal [33] 

Em anexo são explicados em detalhe os significados de cada um dos parâmetros (ANEXO I), 

4.2 Aspetos geológicos e geotécnicos 

No estudo de qualquer obra de engenharia, ainda mais se tratando de um problema de interação solo-

estrutura, é fundamental a realizar um reconhecimento ao nível do solo envolvente. Tal reconhecimento 

deve ser iniciado pela análise da informação existente na região relativamente aos elementos de 

natureza geológica, topográfica e geotécnica. 

O terminal localizado na Bacia de Santos encontra-se a baixa altitude e dentro de um estuário, 

proporcionando a sedimentação na região. A baixada Santista é diferenciada pela existência de solos 

moles, havendo diversos estudos geológico-geotécnicos que oferecem correlações e caracterizam a 

região. Segundo Massad (2009), a região litoral de São Paulo é caraterizada por uma sequência de 

planícies sedimentares que se localizam entre a Serra do Mar e a costa. As camadas de sedimentos 

foram depositadas há milhares de anos durante os ciclos distintos de sedimentação. Os ciclos 

alternados de sedimentação e de erosões e a variação do nível médio do mar ao longo destes períodos 

influenciaram tanto na origem, como no histórico de tensões do solo depositado. Durante as fases de 

glaciação, registos indicam que ocorreu um rebaixamento do nível médio do mar, proporcionando 

erosões e reduções do nível freático e, consequentemente, ressecamento nos solos mais superficiais 

existentes na região. Posteriormente, com o final das glaciações o nível do mar voltou a subir, 

ocorrendo novos ciclos de sedimentação, acrescido da disposição temporária e localizada de dunas de 

areia. Deste modo, podem-se distinguir, no mínimo dois tipos de solo, quanto à sua origem: 

I. Solos formados durante o período de glaciação, com o rebaixamento do nível do mar; 

II. Solos formados com a subida do nível do mar, próximo ao nível atual.  

Consoante a granulometria, os materiais podem ser divididos em argilas siltosas e areias.  

No que se refere ao comportamento geotécnico, as obras na Baixada Santista são condicionadas 

essencialmente pelos materiais de comportamento argiloso e, não tanto, pelos materiais arenosos.  

Os solos argilosos podem ser agrupados em três tipos:  

a) Argilas Transicionais (AT) – Material de origem geológico mais antigo, resultado da sobre 

consolidação consequente do acréscimo de pressões efetivas devido ao rebaixamento do 

nível do mar; 
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b) Sedimentos Flúvio-Lagunares (SFL) – Caracterizado por uma sobre consolidação mediana; 

importante para a obra em questão; 

c) Sedimentos Modernos (Mangues) – Material de origem geológica mais recente, localizado 

mais à superfície, estando ainda na fase de formação. 

Por conseguinte, com a finalidade de obter a caracterização completa do solo envolvente ao terminal, 

foram realizadas 38 sondagens para o projeto básico, 31 sondagens a percussão na retroárea, 23 

sondagens a percussão no cais, 10 ensaios Vane Test, 4 sondagens CPTU e 12 sondagens adicionais. 

A realização de sondagens na zona de implantação do cais do Terminal de Alemoa permitiu definir as 

condições geotécnicas existentes, evidenciado pela figura 4.5 onde se esboça o perfil geológico-

geotécnico longitudinal do cais. 

 

Figura 4.5 – Perfil Geológico-Geotécnico na zona de implantação, adaptado de [1]  

Tal como abordado anteriormente, é possível observar através das sondagens na zona do cais, a 

existência dos terrenos argilosos com a disposição intercalada do solo arenoso. A tabela 4-1 evidencia 

de forma resumida os resultados obtidos das sondagens SPT.  

Tabela 4-1 - Resultados das sondagens SPT na zona envolvente, adaptado de [1] 

Formação Descrição Cor z (m) Espessura (m) NSPT 

Mangue Argila Siltosa 
Cinza escuro 

a preto 
0 4 a 15 ≅  0 

SFL 
Argila Siltosa 
Areia Argilosa 

Cinza claro a 
cinza escuro 

-7 a -15 8 a 20 1-4 
 -21 a -25 3 a 5 

Areia Areia Fina Cinza 
-25 a -29 

1 a 9 
5-10 

 -34 a -36 

AT 
Argila 

Cinza escuro -30 a - 32 5 a 8 
7-25 

 Argila Siltosa 

Solo Residual Silte Arenoso Cinza variado -38 a -42 2 a 10 > 40 

 
A realização de ensaios de campo (Vane Test e CPTu) e laboratoriais permitiram ainda caracterizar 

as amostras com os seguintes parâmetros médios apresentados na tabela 4-2.  
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Tabela 4-2 - Parâmetros médios obtidos dos solos envolventes, adaptado de [1] 

Formação  Peso Volúmico Saturado Resistência ao Corte 
Mangue 15,5 kN/m3 cu proj. = 5 + 1,6z (kPa) 
SFL 16,0 kN/m3 cu proj. = 10 + 2z (kPa) 
AT 16,5 kN/m3 cu proj. = 10 + 2z (kPa) 
Solo Residual 20,0 kN/m3 � + � .́�� � = 25 + �.��30� (kPa) 

4.3 Conceção da Estrutura 

O Terminal Alemoa enquadra-se numa estrutura do tipo ponte-cais fundada em estacas com paramento 

aberto, isto é, sem a existência de uma cortina vertical frontal. Com um talude abaixo do cais, 

juntamente com a cortina de estacas prancha no tardoz, que separa a retroárea da estrutura acostável, 

permite o alívio das tensões devido aos impulsos do solo. Trata-se de uma solução corrente e utilizada 

em outras obras do complexo portuário de Santos devido as condicionantes geotécnicas do local.  

Visando uma maior facilidade e rapidez na execução, definiu-se que a estrutura da plataforma seria 

composta por pré-moldados que serão solidarizados com betonagens “in situ” (ver figura 4.6). Esta 

alternativa é usualmente aplicada em obras marítimas, pois além de diminuir a quantidade de betão 

fresco a transportar até o local da obra, permite um maior controle na produção das peças estruturais 

e redução de tempo de execução da obra. O cálculo estrutural dessas peças, por se tratar de peças 

pré-fabricadas, deve-se levar em consideração a análise da sequência executiva de construção e de 

montagem. Deve-se ter em mente que geralmente em obras de grande porte, nem sempre a situação 

mais crítica para uma peça estrutural ocorre durante sua fase de utilização (operação). As fases de 

manuseamento (incluindo transporte) e as etapas construtivas da estrutura devem ser analisadas, pois 

podem apresentar esforços solicitantes mais elevados/condicionantes para o dimensionamento. 

 

Figura 4.6 – Corte transversal sobre estacas (medidas em cm) - fases construtivas do cais, adaptado 
de [2] 

A estrutura portuária suporta os esforços verticais, nomeadamente o peso próprio da estrutura e 

equipamentos, veículos, contentores, acessórios do cais, amarração, impacto de ondas no fundo da 

laje, e os esforços horizontais, nomeadamente a atracação, a amarração, o impulso do solo, no caso 

de não existir plataforma de alívio, ações marítimas. Para que o projeto atenda às necessidades as 

combinações de ações serão estudadas no capítulo 6. 
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O cais acostável do terminal possui 1108,12 metros de extensão, composto por cinco trechos de igual 

comprimento a 221,6 metros, separados por juntas estruturais de neoprene, permitindo assim 

movimentos/deformações livres associadas à variação de temperatura ou retração do betão sem que 

ocorram transmissão de esforços. O cais é composto por calados operacionais homologados entre -13 

metros e -14 metros em baixa mar, ainda que o cais tenha sido concebido para atingir profundidades 

até 17 metros. 

Nos trechos 2 a 5 (trecho típico) optou-se por utilizar uma plataforma de alívio (ou laje de alívio) que 

consiste em uma divisão da estrutura acostável, onde a plataforma de alívio tem a finalidade de resistir 

essencialmente aos esforços devidos ao impulso do solo, e o cais propriamente dito tem o propósito 

de suportar os restantes carregamentos. A separação entre plataforma de alívio e o cais (direção 

longitudinal) é garantida por juntas de neoprene tal como entre trechos de cais. O cais do trecho típico 

possui 35,43 metros de largura, enquanto a plataforma de alívio do trecho típico possui 33,5 metros de 

largura. A largura do cais é condicionada pelo equipamento de operação sobre carris, Ship-to-Shore 

(STS) – Grua Pórtico. Relativamente ao trecho 1, não existe distinção entre a plataforma de alívio e 

cais, sendo formado por um único tabuleiro com largura igual a 57 metros. 

O objeto de estudo desta dissertação restringiu-se à análise do cais, onde existe a incidência das ações 

de atracação e amarração dos navios, bem como as ações dos equipamentos. 

 

Figura 4.7 – Perfil transversal do terminal adaptado de [2] 

 

Figura 4.8 – Representação do tabuleiro com o estaqueamento para o trecho 2 do cais] 

Optou-se por estudar o cais num trecho típico – trecho 2, observável na figura 4.8, onde a solução 

estrutural da plataforma sobre estacas é constituída por uma laje vigada de betão armado de altura 

constante com cota de topo a +3,50 metros, cuja laje tem 0,38 ~ 0,45 m de espessura e as vigas 1,65 
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m com uma inclinação lateral constante de 0,3%, englobando ambos os carris do caminho de rolamento 

das gruas pórticos de contentores. 

4.3.1 Superestrutura 

O perfil transversal, conforme a figura 4.9, constituído pelo tabuleiro com comprimento de 35,43 metros, 

é dividido em 6 eixos (A, B, C, D, E e F), que representam as vigas longitudinais assentes nas estacas, 

espaçados de 6,096 metros entre eles e com 2 consolas. A consola do lado da plataforma de alívio 

(eixo F) mede 1,95 m, enquanto que a consola do lado mar (eixo A) mede 3,0m. As vigas do eixo A e 

F englobam ainda os carris do caminho de rolamento da grua pórtico de contentores. A frente acostável 

do tabuleiro é apetrechada com os dispositivos e acessórios do tipo defensa e cabeço de amarração. 

O tabuleiro da superestrutura, constituído pelas vigas longitudinais e pela laje (solidarização do 

conjunto da laje π e da laje betonada “in situ”), apresentando um comportamento ortotrópico na direção 

longitudinal que será discutido no capítulo 5. 

 

Figura 4.9 – Secções transversais (pela zona típica e pela zona da defensa) do cais de acostagem 

sobre estacas, adaptado de [2] 

4.3.2 Infraestrutura 

A fundação da obra é em estacas, sendo estas os elementos responsáveis pela transferência dos 

esforços do tabuleiro para o terreno. Nesse sentido, o seu número deve ser suficiente para resistir aos 

esforços da estrutura em todas as direções.  

Salienta-se que existe uma série de limitações quanto ao tipo de estacas que será empregue na obra, 

pois pode ocorrer estrangulamento de fuste, contaminação do betão e resistência abaixo do esperado. 

Por conseguinte, optou-se por utilizar estacas pré-fabricadas em betão armado e pré-esforçado 

produzidas no estaleiro obra, onde foram fabricadas em condições controladas com cura térmica, e 

transportadas até ao local da sua implantação. 

Em alternativa, poder-se-ia ter recorrido a soluções de estacas moldadas, como a utilização de camisas 

metálicas estabelecendo os devidos critérios de aceitação de resíduos para betonagens submersas, 

contudo estas são mais complexas e mais dispendiosas no território brasileiro. 
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O pré-esforço das estacas tem duas principais finalidades, a primeira está associada à resistência aos 

esforços de flexão durante o seu transporte e posicionamento para cravação, e a segunda está 

associada à melhoria da durabilidade estrutural (controle de fendilhação). 

Em fase projeto, após a definição da geometria e da topografia do local para definição das cotas, 

contenções, calado, necessidade de dragagem, taludes e suas características, e utilização de cada 

espaço, fez-se um estudo de capacidade de carga, e determinando-se uma solução de estacas de 

betão armado e pré-esforçado ocas com 0,80 metros de diâmetro exterior e uma espessura de parede 

de 0,15 m. como se  mostra na figura 4.10, e cerca de 48 metros de comprimento, cravadas no solo 

resistente. Recorreu-se também ao arrasamento da cabeça das estacas para ligação das armaduras 

destas com os elementos estruturais do tabuleiro. 

 

Figura 4.10 – Secção transversal da estaca e detalhe de arrasamento, adaptado de [2] 

 

As estacas verticais são responsáveis por transmitir as cargas verticais ao terreno, já o conjunto de 

estacas inclinadas de duas direções têm como principal finalidade a absorção da maior parte dos 

esforços horizontais (como a ação de atracação) através dos esforços normais (compressão e tração) 

a que estas ficam submetidas, alivando os esforços de flexão nestas e nas restantes estacas. Deve-

se, sempre que possível, dispor as estacas inclinadas em pares (cavaletes) de modo a evitar esforços 

de torção no cais. Como definido em projeto, para a configuração do sistema de duas estacas inclinadas 

(cavalete) foi adotada uma inclinação de 1 para 4, em que a relação de forças pode ser decomposta 

de forma simplificada (sem contribuição do solo: equações (4.1) e (4.2)) como se ilustra na figura 4.11. 
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Figura 4.11 – Decomposição das forças atuantes nos cavaletes das estacas inclinadas  

Esta solução de arranjo estrutural é usualmente escolhida, pelo facto de diminuir o deslocamento do 

cais na fase da atracação, amarração e das ações ambientais não favoráveis, devido à sua maior 

rigidez na horizontal proveniente do sistema resistente formado pelos cavaletes de estacas inclinadas. 
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Contudo, realça-se que em regiões sísmicas, os cavaletes são evitados, pois é preferível que a 

estrutura tenha maior deslocamento horizontal (estrutura mais flexível), possibilitando assim a 

minimização dos impactos gerados pelo sismo que podem ocasionar significativos esforços devido à 

maior rigidez na estrutura. 

Para uma primeira estimativa do número de estacas verticais e seu espaçamento, foram consideradas 

apenas os carregamentos verticais, permanentes e variáveis. O espaçamento estacas dos eixos B, C, 

D, E foi obtido na relação entre os esforços resultantes na estrutura e a capacidade de carga da estaca. 

Relativamente ao espaçamento das estacas dos eixos A e F, uma prática usual é dividir o espaçamento 

por dois na linha de estacas abaixo dos carris da grua, justificado pelo facto deste equipamento aplicar 

uma carga muito elevada, exigindo assim uma “estrutura" mais rígida.  

Como se trata de uma plataforma de carga e descarga, as ações verticais consideradas foram o peso 

próprio do tabuleiro, a reação do equipamento de movimentação de cargas e uma sobrecarga adotada, 

que pode ser estabelecida tanto por norma ou por definição da empresa portuária (as ações do caso 

de estudo serão apresentadas em detalhe na secção 4.4. 

Sendo este procedimento a montante da modulação real da estrutura, foram feitas determinadas 

estimativas para encontrar o valor da carga devido ao seu peso próprio, como espessura média da 

peça de betão armado e tendo em conta o seu peso específico, notando que se trata de um processo 

iterativo. Os parâmetros de projeto inicial definidos são apresentados na tabela 4-3. 

Tabela 4-3 - Tabela de parâmetros de projeto  

Peso Próprio  Sobrecarga de equipamentos - Grua STS 
γ (kN/m3) 25  Carga máxima por roda Q3k (kN) 800 
Espessura média – esp. (m) 0.70  Nº rodas por truck por eixo(m) 8 

Sobrecargas de utilização  Comprimento do truck (m) 10,26 
Abaixo do pórtico - Q1k (kN/m2) 40  Espaçamento entre truck (m) 2,45 
Fora do pórtico - Q2k (kN/m2) = 40% Q1k 16    

 

Para determinar os carregamentos verticais atuantes nas estacas verticais, considerou-se uma seção 

transversal típica e adotou-se como área de influência para cada estaca vertical, com uma largura 

transversal, de um quinto da largura total (35,43 m) e um valor próximo de 6,0 m, por um troço 

longitudinal de 1,0 m. Encontram representados na figura 4.12 os principais carregamentos: 

 

Figura 4.12 – Secção com os carregamentos verticais para as estacas dos eixos A e eixo B  

Para o cálculo da carga linear devido ao equipamento de movimentação, utilizaram-se os dados do 

fabricante (Liebherr STS Post Panamax Crane [36]), onde as cargas pontuais das rodas se distribuem 

à estrutura no eixo medio da peça. 
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Tendo-se considerado uma combinação de estado limite último (ELU) para as ações verticais, a solicitação 

atuante por estaca deverá ser comparada, usando um fator de correção (1,4), com a capacidade resistente 

da estaca obtida nos estudos geotécnicos.  

Para efeitos de pré-dimensionamento das estacas, é admitido que a sua capacidade admissível geotécnica 

média é de 4000 kN de acordo com estudo prévio de projeto. 

O quadro seguinte resume o cálculo de pré-dimensionamento para o número de estacas e espaçamento 

correspondente para os eixos A e B. 

Estacas do Eixo A (eixo do carril) Estacas do Eixo B 

������������ê���� = 3,0 +
6,096

2
= 6,048 � 

������������ê���� = 6,096 � 

� = 6,048 ∗ 0,70 ∗ 25 = 105,84 ��/� � = 6,096 ∗ 0,70 ∗ 25 = 106,68 ��/� 

�� = 3,048 ∗ 40 = 121,92 ��/� �� = 6,096 ∗ 40 = 243,84 ��/� 

�� = 3 ∗ 16 = 48 ��/� �� = 0 

�� =
�º����� ∙��

��ó�����

=
2 ∗ 8 ∗ 800

2 ∗ 10,26 + 2.45
=  557,25 ��/� 

�� =0 

�� = 1,35 � + 1,5 � � ↔ �� = 1233,64 ��/� �� = 1,35 � + 1,5 � � ↔ �� = 509,8 ��/� 

��������� =
��

1,4
= 881,2 ��/� ��������� =

��

1,4
= 364,15 ��/� 

� ≤
����

���������

= 4,25 � � ≤
����

���������

= 10,27 � 

�º ������� =  
221,6

4.13
= 54 �º ������� =

221,6

10,27
= 22 

Adotado no projeto: Adotado no projeto: 

�������� = 4,06 � �������� = 8,12 � (2x do eixo A) 

�º �������������� = 55 �º �������������� = 28 

 

Definido o espaçamento entre as estacas verticais, define-se também a distribuição geométrica dos 

cavaletes de estacas inclinadas, já que estes estão posicionados de forma intercalada com as estacas 

verticais de modo a para facilitar a execução, evitando assim que as estacas inclinadas encontrem as estacas 

verticais em qualquer profundidade. Ficou assim definida a solução de pré-dimensionamento do 

estaqueamento que é analisada na presente dissertação. 

O projeto das estacas foi realizado considerando que a cravação da estaca seria até a uma cota em que o 

NSPT seja próximo de 40. Acima deste valor a cravação torna-se difícil e os riscos de rotura aumentam devido 

às maiores resistências. Além disso, como foi referido, o terreno possui uma espessa camada de solo mole, 

fazendo com que se cravasse mais de 40 metros de profundidade de modo a encontrar um solo de boa 

resistência.  

Inicialmente o local de construção possuía pouco calado, dificultando a utilização de equipamentos de 

grande porte. Contudo, este foi dragado de modo a que se pudesse atingir a cota final para a atracação da 

embarcação. Nesse sentido teve-se em consideração alguns métodos construtivos viáveis, entre os quais 

se avaliaram particularmente dois. O primeiro método consistia na utilização de equipamentos menores e 

estacas de menor comprimento com emendas de aço, e o segundo consistiu na utilização do equipamento 

cantitravel e martelo hidráulico para a execução de estacas de comprimento total e sem emendas. Na 

execução da obra optou-se pelo segundo, pois o equipamento permite o avanço com meios próprios, 
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possuindo grande precisão, apesar da sua operação ser mais complexa. Este avança mar adentro apoiando-

se inicialmente no solo e posteriormente nas estacas já executadas, tal como foi mencionado no capítulo 3. 

4.4 Solicitações no caso de estudo 

Nesta secção apresenta-se as ações consistentes com o caso de estudo. Sendo estas: 

 Restantes cargas permanentes foi contabilizado um valor de 15 kN/m2 (correspondente ao peso 

dos carris, postes de iluminação, pavimento, entre outros), recomendado pelo estudo prévio do 

projeto; 

 Retração - Optou-se pelo seu cálculo através do anexo A.2.3 da NBR 6118 [49], ∆������çã� =

���/(� ∙∆�), que depende dos fatores de humidade relativa do ambiente (U=90%), da consistência 

do betão durante a betonagem (abatimento: 5 a 9 cm) e da espessura fictícia da peça (ℎ��� =

490 ��) , obtendo-se um valor aproximado de abaixamento de 9 ºC ( ∆������çã� = − 0.88 ∗

10� � / 10� �), que deve ser aplicado na laje e nas vigas do tabuleiro para efeitos de modelação. 

 Impulso do Terreno - poderá ser condicionante no dimensionamento do cais, pois a zona da 

retroárea foi aterrada para atingir a cota do cais. No entanto em projeto optou-se pela construção 

de uma laje de alívio e uma estrutura de contenção para conter grande parte do carregamento 

sendo a outra parte equilibrada com um talude até à cota de dragagem que não prejudique a 

atracação das embarcações. Assim o impulso não será transmitido para o cais; 

 Vento – para o caso de estudo: �� = 45 �/� (por consulta das isopletas), �� = 1.0 (zona plana ou 

fracamente acidentada), �� = 0.85 (enquadra-se na Categoria V, Classe B com z ≤ 30 m), �� = 0.95 

(instalação com baixo fator de ocupação) assim o ������ �á� toma o valor de 36,34 m/s; 

 Correntes - foram adotadas duas velocidades consoante a direção das correntes como é estipulado 

na NBR 9782 [45] e na norma espanhola ROM 2.0-11 [28], assim a ��������� ����. toma o valor de 

1,0 m/s e a ��������� �����. de 0,5 m/s; 

 Ondas - a influência foi desprezada devido à localização do terminal, que se encontra no fim de um 

canal, onde as forças das ondas não tão significativas; 

 Marés - em relação ao zero hidrográfico da Diretoria de Hidrografia e Navegação do Brasil (DHN) 

são: ����� = + 1,80 e ����� = − 0,20; 

 Acção sísmica - por análise da carta de risco sísmico da zona Santos, esta se localiza numa zona 

de muito baixa sismicidade. Nesse seguimento, não houve necessidade de quantificar esta acção 

na presente dissertação. 

4.4.1 Equipamentos de Movimentação de Cargas 

4.4.1.1 Grua Pórtico (“Ship to Shore”) - STS  

O STS é um equipamento que opera sobre carris do cais. Para esta obra foi considerado para as 

operações um STS “Post-Panamax”, com eixo de 30,48m (distância entre o eixo A e F), 4 trucks, com 

8 rodas por truck e uma reação máxima de 800kN por roda. O STS será considerado como uma carga 

móvel a percorrer as vigas longitudinais (para efeitos de modelação) que contêm os carris (Eixos A e 

F), já que a distância entre estas, constitui a largura do equipamento. O valor da carga móvel toma o 
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valor 623,8 kN/m distribuído ao longo do comprimento do truck (10,26 metros), como indicado na figura 

4.14. 

Tendo em conta que o valor do ������ �á� obtido (36,34 m/s) é inferior 40 m/s, as forças provenientes 

da frenagem e do vento correspondem a 10% do valor total da carga vertical do Ship-To-Shore, deste 

modo: 

��������������� = 0.1 ∙����������� = 0.1 ∗ 623,8 ∗ 10.26 = 640,0 ��/����� 

�������������� = 0.1 ∙����������� = 640,0 ��/�����  

Abaixo do equipamento STS (entre as vigas dos carris - Eixo A e F), a Sobrecarga Concomitante 

corresponde - �� ��� = �� 2⁄ =  40 2⁄ =  20 ��/��. 

É apresentado nas figuras seguintes o exemplo deste equipamento e a configuração do carregamento. 

 

 

Figura 4.13 – STS “Post Panamax” [36]  Figura 4.14 – Carga e geometria do STS 

(q1=623,8 kN/m)  

4.4.1.2 Grua Móvel - MHC 

A grua móvel MHC tem a função de transferir os contentores dos camiões para o navio, no caso dos 

STS estiverem fora de operação. Estes são equipamentos sobre pneus, se podem deslocar dentro da 

retroárea e do cais. No capítulo 5 será avaliado o seu efeito em movimento, e para o caso de estudo 

foi considerado o Mobile Harbour Crane (MHC) “Gottwald GHM K6407” que possui um alcance máximo 

de 51m e uma capacidade de carga de 125 toneladas, tendo em cada uma das rodas a máxima reação 

de 294,3 kN. Apresenta-se a seguir a configuração de cargas deste equipamento.  

  

Figura 4.15 – Exemplo de Grua Móvel MHC [37] 

Figura 4.16 – Geometria e carga do MHC em 

movimento (q1=294,3 kN)  
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4.4.2 Atracação 

A atracação é calculada para a embarcação do caso de estudo (Porta contentores “Post Panamax 

Plus”). Pela norma ROM 2.0-11 [28], obteve-se o seguinte valor da energia, considerando uma 

atracação oblíqua:  

�� = 639.3 ��.� (ver cálculo no ANEXO II) 

No que respeita ao caso de estudo, a defensa definida por [2] foi do tipo cónica da Sumitomo HOM - 

1000H x 155 conforme indicado na figura 4.17.  

  

Figura 4.17 – Detalhe do sistema de atracação, adaptado de [2]. Exemplo de defensa cónica [35]  

A figura 4.18 contempla as características de desempenho da defensa, com dados relativos acerca da 

deformação máxima, da energia de absorção e da reação (força de atracação) que se desenvolve para 

a estrutura. 

Deste modo, a partir da energia calculada para situação de acostagem oblíqua, e pela curva de 

desempenho, representada pela figura 4.19, determinou-se a força de atracação transversal (para a 

acostagem paralela) através da figura abaixo (consultado [35] e lido o valor na curva de desempenho): 

����������

��
= 11.8% → ������ã� = 15% →  ���çã� = 69 % 

���ç� ������çã������������ = 0.69 ∗ 1215 = 838,4 kN 

 

 
Figura 4.18 – Características de desempenho 
da defensa do tipo cónica, adaptado de [35] 

Figura 4.19 – Curva de desempenho da defensa 
em termos percentuais, adaptado de [35] 

Em função do atrito que se desenvolve entre a defensa e o caso do navio, a norma ROM 2.0-11 [28] 

prevê a consideração de uma força longitudinal de atracação. Tratando-se de uma defensa composta 

por materiais elastómeros, é estipulado um coeficiente de atrito de 0.3. Sendo assim: 
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���ç� ������çã������������� = 0.3 ∗ 0.69 ∗ 1215 = 251,5 kN 

Refira-se que o trecho 2 do cais possui um total de 9 defensas solicitadas  

4.4.3 Amarração 

Foi considerado um valor de  ������ ����������� de 20,00 m/s conforme a norma NBR 9782 [45]. Na tabela 

4-4 são apresentados os resultados obtidos para as forças resultantes, na direção longitudinal e 

transversal da embarcação na situação de lastro (maior área vélica, vento + condicionante,) e em plena 

carga (maior área náutica, corrente + condicionante) para vento 0º e 90º. 

Tabela 4-4 - Resumo das forças resultantes sobre a embarcação amarrada  

Casos Em Carga Em Lastro 
FResultante,L (α) (kN) 1921,4 572,0 
FResultante,T (α) (kN) 7663,6 3263,1 

O cálculo detalhado das forças encontra-se em anexo (ANEXO III). 

De acordo com os resultados apresentados, é proposto um sistema de amarração para os casos de 

carga mais crítico, apresentado na figura 4.20.  

 

Figura 4.20 – Layout do sistema de amarração (caso de estudo) a) Correntes + Vento 90º, b) 
Correntes + Vento 0º  

De acordo com as equações (2.5) e (2.6) apesentadas na secção2.2, a tabela 4-5 apresenta os 

resultados obtidos para as forças dos cabos e consequentemente as forças que exercem nos cabeços, 

para os sistemas de amarração anteriormente definidos e atribuídos ao modelo de cálculo. 

Tabela 4-5 - Esforços obtidos nos cabos e nos cabeços [A] 

Combinação Corrente + Vento 90º - FResultante,T  = 7663,8kN 

Cabos 
Ponto de 
Aplicação 

N.º de  
cabos 

Comprimento 
(m) 

θ° 
Fcabo 
(kN) 

Fcabeço,L 
(kN) 

Fcabeço,T 
(kN) 

Través 1 Cabeço 5 2 3,4 14 982,0 237,6 952,8 
Través 2 Cabeço 6 // 4 2 3,3 5 1038,2 90,5 1034,2 
Través 3 Cabeço 7 // 3 2 3,3 12 999,1 207,7 977,2 
Spring 1 Cabeço 8 // 2 2 3,5 20 923,3 315,8 867,6 

 Total 851,5 3831,9 
Combinação Corrente + Vento 0º - FResultante,L = 1921,4 kN 

Cabos 
Ponto de 
Aplicação 

N.º de  
Cabos 

Comprimento 
(m) 

θ° 
Fcabo 
(kN) 

Fcabeço,L 
(kN) 

Fcabeço,T 
(kN) 

Lançante 1 Cabeço 5 1 22,8 55 1124,3 921,0 644,9 
Lançante 2 Cabeço 6 // 4 1 28,0 71 1058,1 1000,4 344,5 

 Total 1921,4 989,3 
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5 MODELAÇÃO ESTRUTURAL 

A modelação estrutural foi realizada através do programa de cálculo tridimensional de elementos finitos 

SAP2000. Com base nas peças desenhadas constituintes do projeto de execução do cais do caso de 

estudo, reproduziu-se da forma mais fidedigna possível, a superestrutura e as estacas. A estrutura do 

tabuleiro foi modelada com 221,6 metros de comprimento e 35,43 metros de largura, estando contida 

no plano XY. As estacas num total de 250, sendo 54 inclinadas e 196 verticais, têm seu eixo paralelo 

ao eixo Z. As vigas, que constituem o tabuleiro, e as estacas foram modeladas com recurso a elementos 

do tipo barra, com 6 graus de liberdade por nó, enquanto que as lajes foram modeladas por elementos 

do tipo laje através do recurso “shell-thin”, que negligencia a deformação por esforço transverso.  

5.1 Propriedades dos materiais 

As características mecânicas dos materiais do dimensionamento e modelação estão apresentadas na 

tabela 5-1. 

Tabela 5-1 – Propriedades e características do Betão e Aço 

Betão  Betão C40/50 XS3 Aço A500 
Massa volúmica 2,4 ton/m3 7,85 ton/m3 
Resistência à compressão 40 MPa 500 MPa 
Resistência à tração 3,5 MPa 500 MPa 
Módulo de elasticidade 35 GPa 200 GPa 
Coeficiente de Poisson 0,2 0,3 
Coeficiente de dilatação térmica 1,00E-05 1,20E-05 

5.2 Superestrutura 

A modelação da superestrutura tornou-se crucial, pois permite uma transmissão eficaz dos 

carregamentos para estacas e rigidificar o topo das mesmas, apesar de não ser o objeto de análise 

detalhada nesta dissertação. Como efeito, o tabuleiro é formado pela associação das vigas 

longitudinais com os elementos de laje. Por sua vez a laje é composta por elementos pré-fabricados 

do tipo π e a restante parte betonada in situ. Observam-se nas figuras 5.1, os cortes transversal e 

longitudinal do tabuleiro 

 

Figura 5.1 – Tabuleiro - Corte Transversal e Corte Longitudinal, adaptado de [2] 

Na direção transversal, pode-se observar que a laje possui uma espessura total de 45 cm (10 cm do 

elemento pré-fabricado π e 35 cm do elemento betonado), no entanto para efeito de modelação, esta 

espessura não é contabilizada na totalidade na direção longitudinal, devido à existência da junta entre 

as almas das lajes π. Admitiu-se só uma altura de 35 cm de laje na direção longitudinal, tendo-se 

modelado a laje com um material ortotrópico, ajustando o modulo de elasticidade na direção 
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longitudinal (Elong), de forma a garantir o efeito da diminuição da altura. O cálculo da rigidez à flexão 

longitudinal da laje e do modulo de elasticidade simulado para uma altura de 45 cm é apresentado 

pelas equações (5.1) e (5.2). 

 ������ = � ∙
����������

�

��
= 35�10� ∙

�∙�,���

��
= 125 052 ��.��      (5.1) 

 ������ = ����� �������� ∙
����������

�

��
↔ 125 052 = ����� �������� ∙

�∙�,���

��
↔ ����� �������� =

164 678 ��/��            (5.2) 

Relativamente às vigas longitudinais, desprezou-se o efeito da laje colaborante na secção, simulando 

apenas uma secção retangular, uma vez que a modelação da laje foi feita por um elemento em 

separado. A figura 5.2 apresenta o corte esquemático da geometria das vigas longitudinais e das vigas 

transversais provenientes da alma da laje π.  

 

Figura 5.2 – Secção transversal da Viga Longitudinal e Secção Transversal da Viga Transversal 
admitidas para a modelação, adaptado de [2]  

5.3 Estacas 

A modelação das estacas circulares ocas foi realizada com um diâmetro exterior de 80 cm e 15 cm de 

espessura com um comprimento de 48 metros. Foram usados apoios na ponta, devido à existência da 

camada de solo residual de silte arenoso de elevada espessura. De modo a ser considerado o efeito 

da interação solo-estrutura no plano horizontal, ao longo do comprimento cravado, as estacas foram 

ligadas por molas horizontais nas duas direções com uma discretização de metro a metro. Não foi tido 

em conta a diferenciação entre camadas de solo arenoso e argiloso, para o coeficiente de reação 

horizontal do solo, devido às inúmeras alternâncias de camadas. Assim, de modo conservador, foi 

adotado no modelo um coeficiente de reação horizontal constante em profundidade, calculado a partir 

de uma formulação empírica de acordo com projeto de execução que tem em conta os ensaios SPT 

realizados e a caracterização geológico-geotécnica do local, conforme a equação (5.3): 

 ���,�
=  

���∙����
�é���

�,�∙∅������
=

���∗��,�

�,�∗�,��
= 3200 ��

���         (5.3) 

Caso fosse adotado o coeficiente de reação horizontal do solo mencionado no capítulo 3 proposto por 

Davisson, o ���,�
 seria da ordem dos 3400 kN/m2, considerando um valor médio de cu = 50,7 kPa na 

sondagem SP8.  

A rigidez das molas, que é função do diâmetro da estaca e da discretização adotada, foi determinada 

pela seguinte expressão:  

 ��,���� = ���,�
∙����ç������ ∙∅������ = 3200 ∗ 1,0 ∗ 0,8 = 2560 ��/�     (5.4) 



   40  

As estacas do tabuleiro apresentam um comportamento flexível (λL > 3), ou seja, pode-se inferir que 

o modo de rotura condicionante da estaca para o carregamento horizontal é devido à flexão. São 

apresentadas na tabela 5-2 os valores obtidos de rigidez relativa considerando as estacas com o seu 

topo encastrado e força horizontal aplicada neste.  

 

Tabela 5-2 - Classificação das estacas do tabuleiro (ver figura 4.7), de acordo com o coeficiente 

reação = 2560 kN/m2, constante em profundidade] 

Alinhamento LLivre (m) Lcravado (m) λ λL 
Eixo A 19 29 0,181 5,25 
Eixo B 17 31 0,181 5,61 
Eixo C 16 32 0,181 5,80 
Eixo D 14 34 0,181 6,16 
Eixo E 13 35 0,181 6,34 
Eixo F 11 37 0,181 6,70 

 

Na tabela 5-3 apresenta-se de forma sintética os parâmetros simulados por elemento. 

 

Tabela 5-3 - Resumo da Geometria, Elasticidade e Rigidez adotadas no modelo 

Elemento Geometria Elong (GPa) Etrans (GPa) Molas (MN/m) 
Laje esp. 45 cm 16,5 35 - 

Viga Longitudinal 1,3x1,65 m2 35 35 - 
Viga Transversal 0,42x0,95 m2 35 35 - 

Estacas Ø 80 esp. 15 cm 35 35 2,56 
 

O modelo tridimensional do cais tem o aspeto representado na figura 5.3. 

 

Figura 5.3 – Modelo em elementos finitos: a) Perspetiva 3D; b) Plano ZX 3D 

5.4 Carregamentos para dimensionamento 

A estrutura do caso de estudo está sujeita a um conjunto de ações cuja quantificação é imprescindível 

para um correto dimensionamento da mesma. Estas podem ser de diferente natureza e combinar-se 

de variadas formas. Os carregamentos considerados e a respetiva forma de aplicação também foram 

abordados nos subcapítulos 2.2 e 4.4, sendo apresentados de forma sumária abaixo: 

Ações Permanentes: 

 Peso próprio e restantes cargas permanentes (CP); 

 Retração, assumida como uma variação uniforme de temperatura.  
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Ações Variáveis: 

 Sobrecarga uniformemente distribuída no tabuleiro com (SC); 

 Sobrecarga distribuída concomitante com a grua pórtico (SC STS); 

 Carga móvel do equipamento sobre carris – grua pórtico (STS Vertical); 

 Carga móvel do equipamento sobre pneumático (MHC); 

 Força concentrada devido à ação do vento e frenagem na grua pórtico na direção longitudinal 

(STS Longitudinal); 

 Força concentrada devido à ação do vento na direção transversal (STS Transversal); 

 Ações associadas aos navios, nomeadamente Atracação e Amarração; 

 Variações de temperatura uniforme e diferencial (Temperatura). 

Na modelação teve-se em consideração os seguintes aspetos: 

 As sobrecargas foram aplicadas no elemento “shell”, nas posições mais críticas de modo a 

produzir os efeitos mais desfavoráveis para as estacas, ou seja, maiores esforços; 

 As ações de atracação e amarração, obtidos anteriormente, foram aplicados como cargas 

concentradas no tabuleiro nas posições da defensa e cabeços de amarração, conforme 

indicado na tabela 5-4. Pelo facto de o cais dotar de apenas de um berço de atracação, estas 

ações não ocorrem em simultâneo, sendo assim, não se considerou a combinação entre 

ambas; 

Tabela 5-4 - Coordenadas das defensas / cabeços de amarração 

Ponto de Aplicação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

x [m] 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 

y [m]  12,48  37,06  61,64  86,22  110,8 135,38 159,96 184,54 209,12 

 
 
 
 
 
  

 Relativamente ao MHC, definiu-se que o “caminho” da carga na direção longitudinal seria nas 

regiões compreendidas entre as vigas longitudinais, e na direção transversal o “caminho” seria 

na extremidade e no centro do cais modelado. Por conseguinte, procedeu-se à envolvente dos 

carregamentos, de modo a produzir os maiores esforços para as estacas; 

 A distribuição das cargas móvel foi feita até o eixo do elemento em que este é aplicado com 

abertura de 45°, tendo-se obtido uma diminuição da carga por metro ou metro quadrado devido 

ao aumento do comprimento/área em que se aplica a mesma; 

 De forma a serem considerados os efeitos mais desfavoráveis, as forças STS Longitudinal e 

STS Transversal por rodado foram aplicadas na extremidade e no centro do cais modelado, 

em ambos os sentidos; 

 Para a temperatura, considerou-se uma redução de 50% no valor da ação na análise dos 

estados limites últimos, de modo a contabilizar o efeito da redução do módulo de elasticidade, 

por se tratar de uma ação lenta, como é evidenciado no artigo 31.º do REBAP [47]. 
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5.5 Análise do comportamento da infraestrutura considerando a interação 

solo-estaca-cais para carregamentos horizontais 

Devido à complexidade de perceção da resposta estrutural a carregamentos horizontais em 

comparação a um problema mais compreensível da distribuição de esforços nas estacas para 

carregamentos verticais, pois este simplifica-se usando a Teoria de Estruturas, podendo se recorrer- 

os modelos aproximados de Fauchart ou Courbon usado em pontes, e à utilização de linhas de 

influência, justifica-se a pertinência deste subcapítulo. Assim, o objetivo deste é avaliar e perceber o 

comportamento da estrutura em função dos carregamentos horizontais que as estacas ficam sujeitas, 

permitindo apurar quais os alinhamentos condicionantes e interpretar a interação entre o tabuleiro e as 

estacas do cais. 

Desde modo, foram simuladas forças concentradas nas duas direções de forma independente no 

modelo tridimensional e realizou-se um outro tipo de modelação, recorrendo a métodos aproximados, 

de caracter bidimensional que servirá de apoio e validação do modelo MEF. 

Os parâmetros mais importantes para análise e distribuição dos esforços na direção longitudinal e 

transversal, são respetivamente:  

 Deslocamento no topo da estaca [δy; δx]; 

 Esforço Transverso referente à direção da carga no topo da estaca [Vy; Vx]; 

 Momento gerado relativo à direção da carga no topo da estaca [Mx; My]; 

 Comprimento elástico da estaca [Relação M/V]; 

 Rigidez da estaca [Kx; Ky]. 

5.5.1 Modelo Tridimensional (MEF) 

Face ao objetivo apresentado anteriormente, procedeu-se a aplicação de uma carga concentrada na 

direção longitudinal [Fy] e na direção transversal [Fx] do cais, cujo ponto de aplicação coincide com a 

posição da defensa central do cais (35,43 m;110,8 m) – ponto de aplicação 5. 

Para carregamento longitudinal [Fy], a deformada representada pela figura 5.4, verifica-se que campo 

de deslocamentos das estacas de cada eixo é praticamente uniforme. Verificou-se no modelo que os 

esforços transversos [Vy] e os momentos concentrados [Mx] nas estacas são praticamente constantes 

em cada alinhamento. Tal se deve ao facto da elevada rigidez que a superestrutura possui face à 

rigidez do conjunto de estacas, na direção longitudinal, obrigando a estrutura a comportar-se como um 

corpo rígido. O mesmo se pode verificar com a carga aplicada noutros pontos de aplicação do mesmo 

alinhamento. Desta forma pode-se inferir que a distribuição de carga longitudinal (soma dos esforços 

transversos no topo das estacas) entre eixos é independente do ponto de aplicação da força. Na figura 

5.5 e na tabela 5-5 seguinte apresentam-se os resultados obtidos associados aos parâmetros citados 

anteriormente e a percentagem de carga absorvida por cada alinhamento. 
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Figura 5.4 – Deformada da estrutura em vista 
tridimensional, devido a aplicação da carga 

longitudinal com uma força aplicada de 250 kN 

Figura 5.5 – Percentagem da carga absorvida 
nos alinhamentos das estacas dos eixos A, B, 

C, D, E e F, para a força aplicada na direção 
longitudinal  

 
Tabela 5-5 - Obtenção da rigidez e do comprimento elástico  

Alinhamento 
Nº 

Estacas 
∑Vy  
[kN] 

Vy  
[kN] 

δ 
[mm] 

Mx 
[kN.m] 

Mx/Vy 
[m] 

K 
[kN/m] 

Eixo A 55 29,34 0,53 1,22 6,37 11,94 439,1 

Eixo B 27 19,07 0,71 1,20 7,44 10,53 586,6 

Eixo C 27 24,93 0,92 1,19 8,84 9,57 774,0 

Eixo D 2 2 1,00 1,18 9,36 9,36 846,7 

Eixo D inclinado 54 51,53 0,95 1,18 9,26 9,70 808,0 

Eixo E 27 33,12 1,23 1,17 10,56 8,61 1048,4 

Eixo F 55 90,01 1,64 1,16 12,97 7,93 1412,0 
 

Constata-se pela figura 5.5 e tabela 5-5 apresentados acima que as estacas do alinhamento do eixo F 

absorvem a maior parte da carga. Pode-se inferir que o facto mencionado se deve não só pelo grande 

número de estacas existentes, mas também pela rigidez do conjunto de estacas deste alinhamento ser 

superior. Isto é, as estacas do alinhamento do eixo F possuem um comprimento livre inferior (maior 

comprimento cravado) relativamente às restantes estacas.  

 

Para o carregamento transversal, e como é esperado e observando a deformada da estrutura (no ponto 

de aplicação 5) representada pela figura 5.6, verifica-se que o campo de deslocamentos ao longo da 

direção longitudinal do cais não é uniforme. Contudo o mesmo não se pode referir da direção 

transversal do cais, pois verifica-se que as estacas alinhadas transversalmente apresentam um 

deslocamento praticamente uniforme. De facto, verifica-se que o tabuleiro apresenta um 

comportamento de placa (flexão no seu plano). A principal razão prende-se com o facto de a rigidez do 

tabuleiro na direção transversal ser inferior à rigidez do conjunto de estacas obrigando a estrutura a 

reagir de modo flexível. 
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Figura 5.6 – Deformada da estrutura em vista 
tridimensional, devido a aplicação da carga 

transversal com uma força aplicada de 250 kN 

Figura 5.7 – Percentagem da carga absorvida 
nos alinhamentos dos eixos A, B, C, D, E e F, 
para uma força aplicada na direção transversal 

 

Do ponto de vista da direção longitudinal do cais, a tabela 5-6 demonstra a percentagem de carga 

transversal que é absorvida pelos eixos longitudinais, consoante o ponto de aplicação. 

Tabela 5-6 - Percentagem de carga absorvida pelas estacas ao longo dos eixos 

Fx (%) 
Ponto 
1=9 

Ponto 
2=8 

Ponto 
3=7 

Ponto 
4=6 

Ponto 
5 

MÉDIA 

Eixo A 3,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 

Eixo B 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Eixo C 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 

Eixo D (vertical) 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 

Eixo D (inclinado) 79,1% 79,4% 79,6% 79,7% 79,8% 79,5% 

Eixo E 3,6% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

Eixo F 9,3% 9,3% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Como se constata, as estacas inclinadas têm um papel preponderante na absorção da carga 

transversal [Fx]. Devido à sua inclinação (1:4), o mecanismo de transmissão de carga é essencialmente 

devido ao esforço normal (par compressão/tração) da estaca. As estacas inclinadas têm que ser 

dispostas em par (cavaletes), de forma a minimizar a torção da estrutura. Em seguida, tal como citado 

anteriormente, são as estacas do alinhamento do eixo F que absorvem a segunda maior parcela de 

carga devido ao seu menor comprimento livre. Os comprimentos elásticos das estacas de cada 

alinhamento longitudinal quando aplicado uma carga transversal são demonstrados pela tabela 5-7.  

Tabela 5-7 - Relação M/V das estacas referentes à carga transversal 

Média M3/V2 
Ponto 
1=9 

Ponto 
2=8 

Ponto 
3=7 

Ponto 
4=6 

Ponto 
5 

MEDIA 

Eixo A 11,76 11,77 11,76 11,72 11,77 11,76 

Eixo B 10,89 10,93 10,89 10,91 10,91 10,91 

Eixo C 9,94 9,93 9,93 9,92 9,93 9,93 

Eixo D (vertical) 9,38 9,37 9,37 9,30 9,38 9,36 

Eixo D (inclinado) 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 

Eixo E 8,91 8,94 8,91 8,91 8,91 8,92 

Eixo F 7,75 7,76 7,76 7,70 7,76 7,75 

Por análise de sensibilidade, apesar do comprimento elástico (M/V) das estacas ser maior no eixo A 

que no eixo F, os momentos obtidos são mais sensíveis para o parâmetro de rigidez. 
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Visto que o campo de deslocamentos é uniforme na direção transversal, torna-se necessário analisar 

os parâmetros nos alinhamentos transversais das estacas. As 250 estacas existentes estão dispostas 

em 55 alinhamentos transversais, seguindo o critério apresentado pela tabela 5-8. 

Tabela 5-8 - Disposição das estacas nos alinhamentos transversais 

Alinhamento transversal 

Eixos Total 

A B C 
D 

Vert. 
D 

Incl. 
E F 

Nº de 
Alinhamentos 

Nº de Estacas por 
alinhamento 

Alinhamento 1 e 55 1 1 1 1 - 1 1 2 6 

Alinhamento 2 a 54 PAR 1 - - - 2 - 1 26 4 

Alinhamento 2 a 54 ÍMPAR 1 1 1 - - 1 1 27 5 
 

Tendo como exemplo o alinhamento transversal 1, são apresentados de seguida os parâmetros 

calculados (tabela 5-9) e a representação gráfica da deformada (figura 5-8) com a carga aplicada no 

ponto de aplicação 5. 

 

 

Tabela 5-9 - Alinhamento 1: Deslocamento, 

Carga absorvida e Rigidez transversal das 
estacas 

 
δx,topo (m) 

Vx 
(kN) 

K 
(kN/m) 

Eixo A 0,000169 0,071 420,1 

Eixo B 0,000169 0,095 562,1 

Eixo C 0,000169 0,124 733,7 

Eixo D 0,000169 0,144 852,1 

Eixo E 0,000169 0,171 1011,8 

Eixo F  0,000169 0,224 1325,4 
 

 

Figura 5.8 – Deformada do alinhamento 1 das 

estacas para a situação de carga aplicada no 

ponto 5 

Deste modo, verifica-se que tal como o caso longitudinal, a repartição do carregamento transversal 

depende da rigidez das estacas de cada alinhamento transversal. Porém o maior desafio corresponde 

à determinação do deslocamento transversal de cada alinhamento, pois a estrutura na direção 

transversal tem um comportamento flexível ao contrário da direção longitudinal, cujo comportamento é 

similar a um corpo rígido. 

5.5.1.1 Influência da excentricidade dos carregamentos 

Em determinados casos, poderá ser necessário a consideração da excentricidade (relativamente ao 

eixo z) que as algumas ações horizontais como forças de atracação e amarração possuem. Assim 

sendo, não se pode esquecer os momentos que são originados na direção x e y sobre a plataforma 

acostável. Na figura 5.9 ilustra-se a excentricidade da carga para forças de atracação do projeto. 
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Figura 5.9 – Excentricidade da Força na Defensa, adaptado de [2] 

Esta problemática foi simulada no modelo MEF, e pela observação dos resultados em termos de 

esforços, constata-se que a influência da excentricidade pode ser desprezada (efeito local), visto que 

se obteve esforços normais baixos face aos outros carregamentos (Binário das forças – baixos 

momentos). 

 
Figura 5.10 – Deformadas do tabuleiro sob ação de uma carga excêntrica longitudinal e transversal 

  
Figura 5.11 – Diagramas de Esforço Axial sob ação de uma carga excêntrica longitudinal e 

transversal 

5.5.2 Modelo Simplificado 

5.5.2.1 Análise de Estaca Isolada 

A partir da análise de resultados obtidos anteriormente, compreende-se que a repartição do 

carregamento horizontal e, consequentemente os esforços originados nas estacas, dependem da 

rigidez transversal do estaqueamento. Analisando a deformada do alinhamento das estacas da figura 

5.8, percebe-se que a rotação relativa entre o tabuleiro e a estaca é quase nula, ou seja, pode-se 

considerar uma ligação infinitamente rígida. Com efeito, a fim de comparar com as rigidezes e 

comprimentos elásticos obtidos pela modelação tridimensional, procedeu-se a uma modelação de uma 
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estaca encastrada no topo, associada a cada alinhamento longitudinal, tal como exemplificado pela 

figura 5.12. Com recurso ao programa estrutural FTOOL, a modelação bidimensional consistiu em 

aplicar uma carga unitária horizontal nas duas direções e a partir dos esforços e deslocamentos obtidos 

no topo, calculando-se para o efeito a rigidez e o comprimento elástico de cada estaca.  

 

Figura 5.12 – Modelo da estaca isolada 

 

As tabelas 5-10 e 5-11 demonstram os resultados obtidos a respetiva comparação com o modelo MEF. 
 

Tabela 5-10 - Modelação para Fy = 1 kN 

  Modelo de Estaca Isolada Modelo Global 

Tipo: Eixo L Livre (m) 
V3  

(kN) 
N  

(kN) 
M2  

(kN.m) 
δy 
(m) 

Ky  
(kN/m) 

M2/V3 
Ky  

(kN/m) 
M2/V3 

Estaca A 19 1 0 11,94 0,002272 440,2 11,94 439,1 11,94 

Estaca B 17 1 0 10,94 0,00176 568,3 10,94 586,6 10,53 

Estaca C 16 1 0 9,94 0,001333 750,1 9,94 774,0 9,57 

Estaca D Vert. 14 1 0 9,44 0,001149 870,0 9,44 846,7 9,36 

Estaca D Inc. 14 1 0 9,67 0,001232 811,5 9,67 808,0 9,70 

Estaca E 13 1 0 8,94 0,000984 1016,0 8,94 1048,4 8,61 

Estaca F 11 1 0 7,94 0,000705 1418,3 7,94 1412,0 7,93 
 

Tabela 5-11 - Modelação para Fx= 1 kN 

  Modelo de Estaca Isolada Modelo Global 

Tipo: Eixo L Livre (m) 
V2  

(kN) 
N  

(kN) 
M3  

(kN.m) 
δx 
(m) 

Kx  
(kN/m) 

M2/V3 
Kx  

(kN/m) 
M2/V3 

Estaca A 19 1 0 11,94 0,002272 440,2 11,94 420,1 11,76 

Estaca B 17 1 0 10,94 0,00176 568,3 10,94 562,1 10,91 

Estaca C 16 1 0 9,94 0,001333 750,1 9,94 733,7 9,93 

Estaca D Vert. 14 1 0 9,44 0,001149 870,0 9,44 852,1 9,36 

Estaca D Inc. 14 0,07 3,9 0,67 0,000085 11793,6 9,67 11722,9 9,62 

Estaca E 13 1 0 8,94 0,000984 1016,0 8,94 1011,8 8,92 

Estaca F 11 1 0 7,94 0,000705 1418,3 7,94 1325,4 7,75 
 

Como se nota, a diferença entre as rigidezes e os comprimentos elásticos do modelo da estaca isolada 

e do modelo MEF é quase insignificativa. Por conseguinte, a modelação da estaca isolada constitui 

uma boa aproximação para a determinação de esforços nas estacas, associados a um carregamento 

horizontal. Porém é necessário ainda contabilizar o comportamento global da interação estaca-

tabuleiro, que será abordado no próximo item. 
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5.5.2.2 Análise global da interação estacas-tabuleiro 

O estaqueamento (conjunto das estacas) pode ser simulado por molas que representam os 

alinhamentos longitudinais e transversais das estacas, cuja rigidez é descrita pela seguinte equação:  

� � ,�
���� =  � ������� �,�

�

���

 (5.5) 

Os valores das � � 
���� � �,�

���� são apresentados na tabela seguinte. 

Tabela 5-12 - Rigidezes das molas nas direções x e y 

Direção Y 
Ky mola 
(kN/m) 

 Direção X 
Kx mola 
(kN/m) 

Alinhamento Eixo A 24211,3  Alinhamento 1 e 55  5062,9 

Alinhamento Eixo B 15911,5  Alinhamento 2 a 54 PAR 25445,8 

Alinhamento Eixo C 21002,5  Alinhamento 2 a 54 ÍMPAR 4192,9 

Alinhamento Eixo D 45562,3    

Alinhamento Eixo E 28449,2    

Alinhamento Eixo F 78008,3    
 

Por conseguinte, o modelo simplificado resultante para análise dos carregamentos horizontais 

longitudinais e transversais é apresentado na figura 5.13.  

 

Figura 5.13 – Tabuleiro com molas a representarem os alinhamentos das estacas 

Tendo em consideração a rigidez das molas, as coordenadas do centro de rigidez do tabuleiro podem 

ser determinadas a partir das equações (5.6) e (5.7):  

��� =
∑ ��� ∙��

∑ ���

      �   ��� =
∑ ��� ∙��

∑ ���

 
(5.6) e (5.7) 

Onde:  

 ��� ,���  : Rigidez das molas dos alinhamentos transversais [x] e longitudinais [y] 

respetivamente; 
 ��,�� : Posição da mola em relação a origem do referencial.  

 

Para o caso de estudo temos as seguintes coordenadas: ��� = 22,98 � e ��� = 110,8 �. 

Para a completa definição de repartição de cargas e consequentemente os esforços originados em 

cada estaca, é fundamental ter em consideração ainda o parâmetro de deslocamento [δ]. O 

deslocamento depende da interação que se estabelece entre as rigidezes das estacas e a rigidez da 

superestrutura. Retomando ao que foi referido no subcapítulo 3.3, relativamente à interação solo-

fundação, pode-se determinar a rigidez relativa superestrutura-estacas adotando a formulação de 

Hetenyi (1946), através da seguinte expressão: 
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λ = �
��

4����

�

  (5.8) 

Onde: 

 λ : Rigidez relativa superestrutura-estacas [L-1]; 
 �� : Coeficiente de reação médio das molas associado aos alinhamentos das estacas [FL-2] 
 � : Módulo de elasticidade superestrutura [FL-2]; 
 ��� : Inércia equivalente da seção transversal da superestrutura, coerente com direção da carga 

[L4]. 
 

É com o parâmetro da rigidez relativa que é possível a definição dos limites de comportamento flexível 

e rígido da estrutura (tabuleiro + estacas). Apesar dos limites propostos na bibliografia nem sempre 

serem concordantes, pode-se classificar o seu comportamento de acordo com Vesic (1975): 

 Rígido: λL < 1; 

 Semi-flexível: 1 < λL < 3; 

 Flexível:  λL > 3. 

(sendo L, o comprimento do tabuleiro perpendicular à direção da carga) 

 

Assim, a solução analítica dos deslocamentos é determinada em função de três parâmetros: 

� (coeficiente de reação médio das molas), L (comprimento da superestrutura) e λ (rigidez relativa). 

Contudo, a solução simplifica-se para os casos limites de comportamento rígido e flexível da 

superestrutura, pois o número de parâmetros reduz-se de três para dois, sendo que:  

 Comportamento rígido – parâmetros relevantes: �,�; 

 Comportamento semi-flexível – parâmetros relevantes: λ,�,�; 

 Comportamento flexível - parâmetros relevantes: λ,�. 

 

Tal como foi verificado anteriormente através das deformadas, a estrutura do cais quando submetida a 

uma carga longitudinal apresenta um comportamento rígido, e em relação à carga transversal a 

estrutura pode apresentar um comportamento semi-flexível ou flexível. Posteriormente irá ser levada a 

cabo a análise dos deslocamentos das duas situações, estabelecendo a comparação com o que foi 

obtido a na modelação espacial por elementos finitos. 

 

Comportamento rígido 

A resposta da estrutura para este comportamento pode ser determinada a partir da solução do 

problema de uma barra rígida (�� ≈ ∞) sobre apoios elásticos. Sendo o problema de carácter 

bidimensional, a estrutura comporta-se como um diafragma rígido (sem deslocamentos à flexão de 

placa) na direção longitudinal, conforme a figura 5.14. 
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Figura 5.14 – Comportamento diafragma rígido do tabuleiro na direção longitudinal 

 

Pela hipótese dos pequenos deslocamentos: 

�
� = �� = ��

� = �� + �� ↔ � ∙�� = �� ∙��� + �� ∙��� → �� = ��� + ���
 

(5.9) 

 

Através da equivalência de ângulos, demonstra-se que a rigidez de rotação do tabuleiro é definida em 

duas parcelas conforme o esquema representado anteriormente.  

 

Deste modo, o deslocamento, a rigidez de rotação e a respetiva reação da mola, na direção y, podem 

ser expressos respetivamente pelas equações seguintes: 

δ�� = δ + θ ∙��� → δ�� =
�

∑ ���
�
���

+
�

��

∙��� → δ�� =
�

∑ ���
�
���

+
� ∙��

��

∙��� 
(5.10) 

�� =  ��� + ��� = � ��� ∙��
��

�

���

+  � ��� ∙��
��

�

���

 
(5.11) 

R�� = δ�� ∙���  (5.12) 

 

Onde: 
 δ�� : Deslocamento em y da mola i; 

 δ : Deslocamento uniforme associado a uma carga não excêntrica; 
 θ : Rotação do tabuleiro em relação ao centro de rigidez, provocado pela excentricidade da 

carga; 
 ��� : Rigidez em y da mola i; 

 ��� : Rigidez em x da mola i 
 �� : Rigidez de rotação do tabuleiro, definida em duas parcelas; 
 ��� : Posição da mola i da direção y, onde se dá a reação, em relação ao centro de rigidez; 
 ��� : Posição da mola i na direção x, em relação ao centro de rigidez; 

 �� : Posição da carga em relação ao centro de rigidez; 

 R�� : Reação da mola i da direção y.  
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Figura 5.15 – Representação do tabuleiro com as devidas excentricidades a considerar no cálculo 

 

São apresentados os resultados obtidos pelo método de diafragma rígido na tabela 5-13. 

 

Tabela 5-13 - Distribuição de carga longitudinal pelo método de diafragma rígido (modelação 
simplificada para o comportamento rígido) 

Eixo 
��� i 
(m) 

��� 

(kN/m) 

��� ∙��
�� 

(kN.m) 

δ�� 

(m) 

��� 

 (kN) 
Eixo A -19,98 24211,3 9660896,1 0,001208 29,24 
Eixo B -13,88 15911,5 3065248,3 0,001197 19,05 
Eixo C -7,78 21002,5 1272424,1 0,001186 24,92 
Eixo D -1,69 45562,3 129760 0,001176 53,57 
Eixo E 4,41 28449,2 552882,8 0,001165 33,15 
Eixo F 10,50 78008,3 8607635,4 0,001155 90,07 

 ∑ 213145,1 2,32E+07   
∑��� ∙��

�� (*) = 3,27E+09   
 

O cálculo de ∑��� ∙��
�� é apresentado em anexo (ANEXO IV). 

 

A tabela 5-14 sintetiza os resultados obtidos desta abordagem, estabelecendo a comparação com 

resultados obtidos pela Modelação Espacial. 

 

Tabela 5-14 - Comparação dos resultados obtidos: Modelação Espacial versus Modelação 

Simplificada 

Eixo 
Modelo Analítico SAP2000 Erro Relativo 

δ�� (m) ��� (kN) δ�� (m) ��� (kN) %Erro δ�� %Erro ��� 

Eixo A 0,001208 29,24 0,001215 29,34 0,6% 0,3% 

Eixo B 0,001197 19,05 0,001204 19,07 0,6% 0,1% 

Eixo C 0,001186 24,92 0,001193 24,93 0,5% 0,1% 

Eixo D 0,001176 53,57 0,001181 53,53 0,4% 0,1% 

Eixo E 0,001165 33,15 0,001170 33,12 0,4% 0,1% 

Eixo F 0,001155 90,07 0,001159 90,01 0,4% 0,1% 
 

Analisando a comparação dos resultados obtidos pelos dois métodos apresentados na tabela anterior, 

podem-se destacar que através da análise do erro relativo conclui-se que o método do diafragma rígido 

é exato, e considerando os valores obtidos das rigidezes, verifica-se que a rigidez de rotação do 

tabuleiro é bastante superior à rigidez transversal ( �� ≫ ∑ ���) , conduzindo a uma rotação 

praticamente desprezível.  
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Figura 5.16 – Comportamento da estrutura na direção longitudinal assimilado a um conjunto de molas 
em paralelo, na condição de uma dimensão ser muito superior à outra 

 

Desprezando o efeito da rigidez de rotação, o comportamento da estrutura face às forças longitudinais 

pode ser aproximado ao funcionamento de um conjunto de molas em paralelo (ver figura 5.16), onde 

as expressões de deslocamento e reação são definidas pelas equações (5.13) e (5.14):  

δ� = δ�� =
��

∑ ���
�
���

 (5.13) 

R�� = δ�� ∙���  (5.14) 

 

Tabela 5-15 - Comparação dos resultados obtidos: Modelação Espacial versus Modelação 

Simplificada sem a consideração do Kθ 

Eixo 
Modelo Analítico SAP2000 Erro Relativo 

δ�� (m) ��� (kN) δ�� (m) ��� (kN) %Erro δ�� %Erro ��� 

Eixo A 0,001173 28,40 0,001215 29,24 3,5% 3,2% 

Eixo B 0,001173 18,66 0,001204 19,05 2,6% 2,1% 

Eixo C 0,001173 24,63 0,001193 24,92 1,7% 1,2% 

Eixo D 0,001173 53,44 0,001181 53,57 0,7% 0,2% 

Eixo E 0,001173 33,37 0,001170 33,15 0,3% 0,8% 

Eixo F 0,001173 91,50 0,001159 90,07 1,2% 1,7% 
 

Como se pode constatar, o maior erro relativo verificado não ultrapassa os 3,5%, o que leva a inferir 

que a abordagem é bastante satisfatória na determinação do deslocamento das estacas para cada 

eixo, e consequentemente na determinação dos seus esforços. Porém, deve-se ressalvar que tal 

abordagem só é válida quando uma das dimensões do tabuleiro é muito superior à outra (neste caso: 

Comprimento ≈ 6 x Largura), provocando uma rotação praticamente desprezível.  

É de referir ainda que na abordagem do método do diafragma rígido (modelação bidimensional) foi 

considerado uma análise linear física e geométrica. Na modelação tridimensional por elementos finitos 

também foi tido em conta esse pressuposto.  

 

Comportamento não rígido 

Relativamente ao carregamento transversal, a estrutura exibe um comportamento não rígido (semi-

flexível ou flexível). Por conseguinte, é possível determinar a solução analítica simplificada dos 

deslocamentos das estacas. A solução deste problema pode ser assimilada a uma viga não rígida de 

inércia equivalente sobre uma base elástica, a simular o conjunto de estacas (ver figura 5.17), 

adaptando desta forma o modelo e a formulação proposta por Hetenyi (1946) [42]. 
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Figura 5.17 – Adaptação do tabuleiro do cais para uma viga não rígida sobre apoios elásticos com 
inércia equivalente referente à direção longitudinal 

Para identificar o tipo de comportamento não rígido que estrutura exibe, é necessário proceder ao 

cálculo do parâmetro da rigidez relativa superestrutura-estacas [λ], ao contrário da situação anterior. 

Como foi exposto, este parâmetro depende fundamentalmente do coeficiente de reação médio das 

estacas [km] e da rigidez à flexão no próprio plano do tabuleiro [EI].  

O coeficiente de reação médio [km] é determinado em função da rigidez dos alinhamentos de estacas 

e da sua largura de influência, como é indicado pelas seguintes expressões: 

�� =  
∑ ��

�.º ����ℎ�������
      �         � =

���

�
 (5.15) e (5.16) 

Onde: 

 ��� : Rigidez da mola associado ao alinhamento de estacas [FL-1]; 
 � : Largura de influência da mola [L]; 
 � : Coeficiente de reação de uma determinada zona de influência [FL-2]; 

 

Pelo critério referido, apresenta-se a tabela 5-16 com o resultado obtido. 

Tabela 5-16 - Determinação do coeficiente de reação médio das estacas 

 

Em relação rigidez à flexão [EI], como foi aludido, quando submetido a uma carga horizontal transversal, 

o tabuleiro comporta-se como uma placa, fletindo no seu próprio plano. Com o propósito de determinar 

a rigidez relativa da estrutura, é necessário calcular a inércia referente ao plano XZ, de acordo com a 

flexão do tabuleiro. A figura 5.18 exibe a secção transversal do tabuleiro, associada à flexão e a sua 

inércia obtida.  

 

Figura 5.18 – Representação do tabuleiro do cais (corte transversal) e as suas propriedades 

 

Nº de 
Alinhamentos 

Largura de 
Influência (m) 

��� (����) 
(kN/m) 

� 
(kN/m2) 

Alinhamento 1 e 55 2 3,21 5062,9 1577,2 

Alinhamento par 2 a 54 26 4,06 25445,8 6267,4 

Alinhamento ímpar 2 a 54  27 4,06 4192,9 1032,7 

   �� (kN/m2)  3527,12 
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Para a rigidez relativa [�], com os parâmetros necessários definidos, de acordo com a equação x, 

apresenta-se a rigidez relativa superestrutura-estacas do cais quando solicitado a uma carga horizontal 

transversal: 

λ = �
��

4����

�

=  �
3527,12

4 ∗ 35 ∙10� ∗ 2685,25

�

= 0.009842 �� � → λL = 009842∗ 221,60 = 2,181 < 3 

 

Sendo assim, de acordo com Vesic (1975), classifica-se o comportamento da estrutura como semi-

flexível. Portanto para a caracterização completa dos deslocamentos transversais será necessário ter 

em consideração os três parâmetros (λ, km, L), como já mencionado anteriormente. 

 

Hetenyi (1946) propôs a formulação que determina o deslocamento de cada ponto para uma viga semi-

flexível sobre um meio elástico, onde a sua dedução pode ser encontrada na bibliografia. De acordo 

com a figura 5.17, o deslocamento e a reação em cada mola devido a uma carga transversal podem 

ser descritos pelas equações (5.17) e (5.18), respetivamente: 

δ�� =  
F� λ

k� (sinh� λL −  sin� λL)
 {2 cosh  λy cos  λy (sinh λL cos  λa cosh  λb 

−  sin λL cosh  λa cos  λb)

+ (cosh  λx sin λx + sinh λx cos  λx) [sinh λL (sin λa cosh  λb −  cos  λa sinh  λb)

+  sin λL (sinh λa cos  λb − cosh  λa sin λb  ]} 

(5.17) 

 

��� = ��� ∙δ�� (5.18) 

Onde:  
 � : Rigidez Relativa determinada anteriormente; 
 k� : Coeficiente de reação médio; 
 L : Comprimento da viga (tabuleiro); 
 � : Posição da mola em relação à origem do referencial; 
 � : Posição da carga em relação à origem do referencial; 
 � : Posição da carga em relação ao final do referencial; 
 ��� : Reação do alinhamento transversal; 
 ���  : Rigidez de mola do alinhamento transversal. 

 

É de salientar que, apesar da solução correspondente ao comportamento semi-flexível aparentar ser 

bastante trabalhosa, é facilmente resolúvel numa folha de cálculo. Por forma a testar a precisão e a 

validade desta solução, optou-se diferentes posições de carga (defensa) e procedeu-se à comparação 

com que foi obtido pela modelação espacial. Constatou-se que a solução da viga semi-flexível de 

Hetenyi conduz a resultados muito precisos com erros relativos de deslocamento a oscilar entre 0.2 a 

5.0%, verificando-se em média um erro relativo de 1,8%.  

Em relação ao erro relativo da reação (somatório do esforço transverso) do alinhamento, verifica-se 

uma média em torno de 4,0%, que pode ser explicado pelo facto das rigidezes das estacas terem sido 

simuladas como encastradas no topo. 

 

A título de exemplo, observa-se na figura 5.19 a deformada da estrutura pelos dois métodos referente 

à carga num dos pontos de aplicação. 
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Figura 5.19 – Comparação Deformada do Tabuleiro para uma carga transversal de 250 kN 

 

5.5.3 Conclusões 

A partir deste estudo, podem ser referidas as seguintes conclusões: 

 A rotação relativa entre o tabuleiro e as estacas é praticamente nula.  Deste modo as rigidezes 

obtidas das estacas simuladas como encastradas no topo, para cada eixo, são praticamente 

coincidentes com os resultados do modelo MEF, permitindo entender a distribuição dos 

carregamentos (transversais e longitudinais) nos alinhamentos de uma forma célere sem a 

necessidade de realizar um modelo mais sofisticado. 

 A elaboração dos modelos simplificados, considerando a interação das estacas-tabuleiro e 

distinguindo o comportamento da estrutura em rígido e semi-flexível, permitiu perceber como 

os deslocamentos e os esforços se distribuem nas 250 estacas do cais.  

 As estacas do Eixo F recebem a maior parcela de carga longitudinal. Por conseguinte, os 

momentos no topo da estaca segundo a direção x, devido às solicitações de frenagem entre 

outros, serão maiores em relação às estacas dos outros eixos. Relativamente ao carregamento 

transversal, a questão muda de figura. Os cavaletes do eixo D tem um papel preponderante na 

absorção de esforços, com metade das estacas a ficarem sob tração. Conclui-se que nesta 

configuração de estaqueamento que os eixos condicionantes são o D e F. 

 Demonstrou-se também que a influência de excentricidade (segundo z) dos carregamentos 

transversais pode se desprezado, pois o binário de forças provocado pelos momentos é 

reduzido. 

 Para a determinação dos esforços e deslocamentos das estacas (e tabuleiro) devido às ações 

horizontais pode-se optar por não realizar um modelo tridimensional em elementos finitos, 

considerando o modelo bidimensional em regime elástico e linear.  
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Neste capítulo foram obtidos e analisados os resultados com o propósito de discutir a avaliação 

geotécnica e estrutural das estacas do cais. Primeiramente, procedem-se análise dos esforços e 

deslocamentos condicionantes, na fase de operação do porto. De seguida, foi realizada a avaliação 

geotécnica, em termos de capacidade de carga das estacas, seguindo os pressupostos apresentados 

no capítulo 3. É apresentada ainda a influência das fases de manuseamento e de cravação das 

estacas. Por fim, após a comparação entre os resultados na fase provisória e na fase de operação, são 

determinados os valores críticos, que servem de suporte para a verificação estrutural, 

dimensionamento e pormenorização da estaca. 

6.1 Combinações de Cálculo 

Para a determinação dos diagramas de esforços e deslocamentos de cálculo, devem-se ponderar os 

resultados característicos e combiná-los, a fim de se obter as envolventes máximas e mínimas. 

Apresentam-se nas seguintes equações (6.1) e (6.2), as combinações para a determinação dos 

esforços últimos e dos deslocamentos das estacas: 

Combinação última normal (6.1) 

�� =  � ������

�

���

+ ������ + � ���Ψ�����

�

���

 

Combinação frequente de serviço (6.2) 

�� =  � ���

�

���

+ Ψ�� ∙��� + � Ψ�� ∙���

�

���

 

 ��� - Valor caraterístico das ações permanentes; 

 ��� - Valor característico da ação variável: 
 ���; ��� Coeficientes de segurança para as ações permanentes e variáveis; 

 Ψ��; Ψ��; Ψ�� - Coeficientes de ponderação associados à ação variável. 
Por análise dos esforços característicos para cada acção solicitante obtidos pelo programa de 

elementos finitos, conclui-se que as combinações para o eixos centrais e eixos de extremidade 

poderiam ser agrupadas de forma diferente. Desta forma as tabelas 6-1 e 6-2 apresentam as 

combinações adotadas para determinação dos esforços de cálculo em função dos eixos, seguindo os 

coeficientes das normas NBR 8681 [50] e NBR 9782 [45]. 

Tabela 6-1 - Combinações de ELU p/ determinação dos esforços - Eixos de Extremidade (A e F) 

 
Tabela 6-2 - Combinações de ELU p/ determinação dos esforços - Eixos Centrais (B a E) 

 

Desfavorável Favorável ELU: ELU: ELU: ELU: ELU: ELU: ELU:

γG/γQ γG/γQ SC  STS Vert. MHC STS Trans.  STS Long. Atrac./Amar. Temp.

CP 1,35 1 1 1,35 / 1,0 1.35 / 1.0 1,35 / 1,0 1.35 / 1.0 1.35 / 1.0 1.35 / 1.0 1.35 / 1.0 

SC 1,5 1 0,8 1.5 - 1.2 / 0.8 - - - -

SC STS 1,5 1 0,8 - 1.2 / 0.8  - 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 

STS Vertical 1,5 1 0,8 - 1,5 - 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 

MHC 1,5 1 0,8 1,2/0,8 - 1,5 - - - -

STS Longitudinal 1,5 1 0,8 1.2 / 0.8 1,2 / 0,8 1,2 / 0,8 1,5 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 

STS Transversal 1,5 1 0,8 1.2 / 0.8 1,2 / 0,8 1,2 / 0,8 1.2 / 0.8 1,5 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 

Atracação/Amarração 1,5 1 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2

Temperatura 1,2 0,6 0,6 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 1,2

Retração 1,2 1 1 1.2 / 1.0 1.2 / 1.0 1.2 / 1.0 1.2 / 1.0 1.2 / 1.0 1.2 / 1.0 1.2 / 1.0 

Coeficientes Variável Base - Compressão

ψ0
Ações

Desfavorável Favorável ELU: ELU: ELU: ELU: ELU: ELU: ELU: ELU:

γG/γQ γG/γQ SC MHC  STS Long.  STS Trans. Atrac./Amar. Temp. STS Trans. Atrac./Amar.

CP 1,35 1 1 1.35 / 1.0 1,35 / 1,0 1.35 / 1.0 1.35 / 1.0 1.35 / 1.0 1.35 / 1.0 1.35 / 1.0 1.35 / 1.0 

SC 1,5 1 0,8 1.5 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 - -

SC STS 1,5 1 0,8 - - - - - - 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 

STS Vertical 1,5 1 0,8 - - - - - - 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 

MHC 1,5 1 0,8 1,2 / 1,0 1,5 1,2 / 0,8 1,2 / 0,8 1,2 / 0,8 1,2 / 0,8 - -

STS Longitudinal 1,5 1 0,8 1,2 / 0,8 1,2 / 0,8 1,5 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 

STS Transversal 1,5 1 0,8 1,2 / 0,8 1,2 / 0,8 1.2 / 0.8 1,5 1.2 / 0.8 1.2 / 0.8 1,5 1.2 / 0.8 

Atracação/Amarração 1,5 1 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1,2 1,5

Temperatura 1,2 0,6 0,6 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 1,2 0,72 0,72

Retração 1,2 1 1 1.2 / 1.0 1.2 / 1.0 1.2 / 1.0 1.2 / 1.0 1.2 / 1.0 1.2 / 1.0 1.2 / 1.0 1.2 / 1.0

Ações
Coeficientes Variável Base - Compressão Variável Base - Tração

ψ0
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Para a análise dos deslocamentos das estacas utilizaram-se os coeficientes de ponderação para o 

estado limite de serviço para as diferentes combinações, conforme indicado na tabela 6-3. 

Tabela 6-3 - Coeficientes de ponderação adotados para o ELS 

Ações ᴪ0 ᴪ1 ᴪ2 
Temperatura 0.6 0,5 0.3 

Restantes Sobrecargas 0.8 0.7 0,5 
Salienta-se que, para levar em consideração a simultaneidade da carga proveniente do STS e da 

sobrecarga, reduziu-se a 50% o valor da sobrecarga distribuída. Além disso, pode-se aplicar um fator 

de 0,7 (regra de boa prática) quando os efeitos longitudinais e transversais (de vento e frenagem) são 

combinados simultaneamente. Se a combinação levar em conta apenas um desses efeitos, o fator 

mencionado não é aplicado. 

6.2 Esforços de Cálculo e Deslocamentos  

6.2.1 Esforços de Cálculo 

Para cada combinação foram obtidos todos os esforços nas estacas ao longo do seu comprimento. No 

entanto, por se tratar de uma lista muito extensa, optou-se por apresentar um quadro resumo (tabela 

6.4) com a combinação mais condicionante para a estaca mais solicitada em cada eixo longitudinal. 

Tabela 6-4 - Esforços de cálculo da estaca mais condicionante por eixo  

Estaca 
N 

(kN) 
Vx 

(kN) 
Vy 

(kN) 
Mx 

(kNm) 
My 

(kNm) 
Veq 

(KN) 
Meq 

(kNm) 
Eixo A -5053,6 18,6 -25,6 -358,6 247,3 31,6 435,6 
Eixo B -3895,0 25,7 -22,1 -263,9 289,7 33,9 391,9 
Eixo C -3967,0 34,7 -24,2 -262,8 356,5 42,3 442,9 
Eixo D  -3210,0 38,6 -24,5 -248,9 371,4 45,8 447,1 

Eixo D inclinada 
-4328,2 52,5 -27,3 -281,4 380,5 59.1 473,3 
1077,2 21,0 27,1 251,9 323,8 34,3 410,3 

Eixo E -3460,0 -42,2 -36,3 -329,6 -378,6 55,7 501,9 
Eixo F -5190,7 -67,8 -63,2 -558,2 -585,8 92,7 809,2 

 

Verificou-se nas estacas verticais que os esforços de tração concomitantes com os momentos são 

reduzidos, ao contrário das estacas inclinadas. Para cálculo dos esforços das estacas dos 

alinhamentos referentes aos eixos A e F, não se considerou a carga móvel MHC nas combinações com 

outras ações, por ter menos impacto relativamente ao STS Vertical. 

Observa-se que para os eixos de extremidade (A e F) a combinação condicionante é a ELU – STS 

Vertical, pelo facto deste equipamento ao se movimentar ao longo destas vigas, provoca elevadas 

cargas axiais e momentos altos nas duas direções, sobretudo na direção y, devido à grande 

excentricidade ao centro de rigidez na direção x. Para os eixos centrais (B a E) foi a combinação ELU 

– STS Transversal a condicionante, devido aos momentos altos que a carga transversal origina. 

Salienta-se que no eixo F (lado da terra), os esforços das estacas da ação amarração tem um efeito 

desfavorável e da atracação tem um efeito favorável quando combinadas com o STS Vertical, 

verificando-se o oposto no eixo A (lado do mar). Isto deve-se ao facto dos sentidos contrários das forças 

de atracação e de amarração na direção transversal, e à posição do centro de rigidez tabuleiro (xcr = 

22.98 m) fazendo com que os momentos na direção y devido a atuação da carga móvel STS Vertical 
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tenham sentidos contrários nas estacas dos eixos F e A. Por conseguinte, desprezaram-se os efeitos 

favoráveis correspondentes destas ações, com se ilustra nos gráficos da figura 6-1. 

  
Figura 6.1 – Peso de cada parcela ponderada na combinação condicionante (ELU – STS Vert.) – 

para a estaca mais solicitada à compressão do eixo A e do eixo F 

As estacas comprimidas que são condicionantes na fase de operação do terminal, correspondem às 

do alinhamento referente ao eixo F, devido à atuação direta do STS e pelo facto de estas serem mais 

rígidas dentro das estacas verticais, absorvendo uma boa parte das ações horizontais, como foi 

discutido no capítulo 5. 

A maioria das ações horizontais transversais são absorvidas pelas estacas inclinadas que trabalham 

predominantemente como elementos de treliça, resistindo aos esforços axiais (por compressão-tração). 

Apresenta-se na figura 6.2 o gráfico para repartição de esforços por cada ação ponderada na situação 

de tração para combinação condicionante. 

 

Figura 6.2 – Peso de cada parcela ponderada na combinação condicionante (ELU – STS Trans.) – 

para a estaca inclinada mais solicitada à tração 

Em relação aos Alinhamentos (1 a 55), constatou-se que as estacas mais esforçadas correspondem 

às da ponta pelo facto, entre outros, de estarem mais distantes do centro de rigidez do tabuleiro o que 

proporciona maiores extensões devido à ação da temperatura, para além da linha de influência das 

reações para os equipamentos de movimentação apresentarem maiores valores. 

Deste modo, para o dimensionamento, será analisada a estaca vertical do eixo F na situação de 

compressão, e a estaca inclinada do eixo D na situação de tração. Através dos diagramas de esforços 

apresentado pelas figuras abaixo, verifica-se ainda que os esforços mais críticos se concentram na 

secção de topo. Este efeito pode ser explicado pelo fato da rigidez da secção do topo ser superior à 

rigidez das molas. 
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Figura 6.3 – Diagrama de esforços da estaca do Eixo F  

 

Figura 6.4 – Diagrama de esforços da estaca do Eixo D  

Destaca-se ainda que não foi contabilizado o efeito de 2ª ordem nas estacas, apesar da NBR 6122 [52] 

(artigo 8.6.1) e do EC7-Parte 1 [55] (artigo 7.8) elucidarem que as estacas imersas em solos moles ou que 

tiverem a sua cota de arrasamento acima do nível do terreno, devem ser verificadas quanto ao efeito da 

encurvadura. Contudo, a experiência de projetos na região demonstra que os efeitos da encurvadura de 

estacas naquela região são mínimos, uma vez que mesmo em solos muito moles, é possível garantir um 

confinamento lateral considerável de modo evitar uma encurvadura acentuada (o que se constatou, visto 

que a carga crítica é elevada produzindo uma amplificação de momentos pouco significativa no fuste da 

estaca), a não ser que o comprimento livre das estacas seja próximo do comprimento cravado, o que não 

se verifica neste caso de estudo. Além disso durante a cravação das estacas em solos moles, é possível 

que ocorram a encurvadura e o desvio de ponta em relação ao seu eixo vertical, devido ao enfraquecimento 
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do solo originado pela cravação da estaca anterior ou pela deformação do solo. Contudo este fenómeno é 

difícil de ser contabilizado em fase de projeto e não foi considerado no caso de estudo. 

6.2.2 Deslocamentos 

Pretende-se nesta secção avaliar os deslocamentos horizontais (transversais e longitudinais) das estacas. 

Os deslocamentos verticais devido à atuação do STS ao longo do tabuleiro indicam que o cais tem tendência 

de inclinar nas direções do lado do mar e da terra, contudo as inclinações são muito pouco significativas 

(i<0.02%) e não causando a instabilidade no cais, ao nível do tabuleiro e das estacas. Assim, os 

deslocamentos verticais, incluído os assentamentos, não serão abordados em pormenor, uma vez que são 

pouco significativos. Os deslocamentos P-Delta também não foram considerados por serem insignificantes, 

pelo fato das estacas inclinadas conferirem um contraventamento considerável (minimizando o efeito global). 

A tabela seguinte apresenta os valores de deslocamentos horizontais característicos para cada ação tendo 

em conta o sentido. 

Tabela 6-5 - Deslocamentos horizontais característicos para cada ação  

Ações 
δy (cm) - Longitudinal δx (cm) -Transversal 

Alongamento Encurtamento Terra-Mar Mar-Terra 
Temperatura Positiva 1,63 1,63 0,27 0,27 
Temp. Negativa + Retração  1,63 2,63 0,27 0,45 
Atracação  1,11 1,11 - 0,95 
Amarração Vento 0º 1,12 1,12 0,68 - 
Amarração Vento 90º 0,45 0,45 0,85 - 
STS Longitudinal 1,53 1,53 0,05 0,05 
STS Transversal 0,33 0,33 1,83 1,83 

Na figura seguinte, são apresentados os deslocamentos máximos na estrutura para a combinação ELS 

condicionante. 

  

δy: Along. [cm] = 2,30 δy: Enc. [cm] = 2.80 

  
δx: Mar-Terra [cm] = 1.91 δx: Terra-Mar [cm] = 1.81 

Figura 6.5 – Deslocamentos horizontais da estrutura  
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Um dos critérios do projeto para aferir os deslocamentos admissíveis, é o da limitação de danos em 

termos de deslocamentos máximos, de modo a que os custos relativos à sua reparação e limitação de 

serviço da estrutura não sejam muito elevados. Por indicação do estudo prévio os valores admissíveis 

são: 

 Deslocamento transversal ao cais - δx < 5 cm, relacionado com o equipamento sobre carris; 

 Deslocamento longitudinal ao cais - δy < 6 cm, pela limitação da junta de neoprene; 

 Deslocamento vertical - δv < 3 cm, relacionado com a operacionalidade da grua pórtico STS 

“Post Panamax” [36]. 

6.3 Capacidade Resistente do Solo 

O dimensionamento da fundação profunda da obra baseou-se na resistência obtida por ensaios de 

carga executadas na fase de elaboração e adequação do projeto com uma condição prévia para o 

número de ensaios. Para o efeito obteve-se uma solução de estacas pré-fabricadas de betão, anelar, 

de diâmetro de 80 cm e espessura de parede de 15cm para toda a obra do cais (5 trechos) onde as 

avaliações resultaram em comprimentos médios de 48m, pretendendo a otimização da peça única. 

Como já salientado, o fator de segurança tomou o valor de 1,6 devido ao critério de projeto, relacionado 

com o número de ensaios estabelecido, conforme instituído pelas normas brasileiras. 

Neste subcapítulo pretende-se obter a carga admissível nas estacas no trecho de estudo do cais, que 

será comparada com as solicitações do cálculo estrutural. Realizaram os seguintes cálculos pelo 

Método estático, por Métodos semi-empiricos (Aoki-Velloso e Décourt-Quaresma) e a partir dos 

resultados dos ensaios dinâmicos (seguindo a abordagem da NBR 6122 [52] e EC7-Parte 1 [55]). 

No subcapítulo anterior, as solicitações críticas foram calculadas para o ELU, havendo necessidade de 

se adaptarem a uma solicitação de máxima de serviço de modo a serem comparadas com as 

resistências admissíveis. No quadro seguinte apresentam-se os esforços axiais das estacas 

condicionantes (Eixo F para o caso compressão e Eixo D para o caso de tração) para as combinações 

(características) STS- Transversal e STS-Vertical, respetivamente.  

Estaca ���,��������(kN) 

Eixo D inclinada (tracionada)     770 
Eixo F (comprimida) - 4060 

6.3.1 Método Estático 

Para o cálculo da capacidade resistente utilizaram-se os dados da sondagem SP-08, que atravessa o 

trecho 2. De maneira aproximada procedeu-se à estimativa das espessuras das camadas e utilizaram-

se as formulações para as tensões fornecidas por [1] conforme apresentadas na tabela 4-1. Dada a 

necessidade de utilização dos fatores de parâmetros de carga empregou-se de forma conservadora os 

valores encontrados na bibliografia. Foram consideradas duas situações para as cotas de arrasamento 

0,00 e -8,00, e testadas duas soluções para a cota de fundação (+35,00 e +45,00). 
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Figura 6.6 – Estratificação na zona da sondagem SP8 para o cálculo do método estático 

Solução 1 – Possibilidade de fundar à cota +35,00 

P/ cota de arrasamento z=0,0 

�� = �� + �� = 2�� ∗ [13 ∗ 10 + 50 ∗ 20 + 5 ∗ 82] +  ��� ∗ (�′∗ �� + ��
� ∗ ��) 

�� = 82 ;  �� = 9 ; ��(��������) = 1; ��
� = 10 ∗ 5,5 +  20 ∗ 6,0 + 5 ∗ 6,5 = 207,5 ��� 

�� = 3870,4 +  475,2 = 4345,6 �� 

P/ cota de arrasamento z=-8,0 

�� = 3609,0 +  475,2 = 4084,2 �� 

��

���
=

����,�

����
= 1,01 < 1,6 – Não verifica a segurança pela NBR-6122 [52], portanto a estaca deverá 

atingir cotas mais profundas. 

Solução 2 – Possibilidade de fundar à cota +45,00 

P/ cota de arrasamento z=0,0 

�� = �� + �� = 

= 2�� ∗ [13 ∗ 10 + 50 ∗ 20 + 82 ∗ 12 + 3 ∗ (25 + �� ��,�
� ∗ ��30�)] +  

+   ��� ∗ (�′∗ �� + ��
� ∗ ��) 

�� ��,�
� = 10 ∗ 5,5 +  20 ∗ 6,0 + 12 ∗ 6,5 + 1,5 ∗ 10 = 268 ���; �� ��,�

� = 179,7 ��� 

�� = 0; ��(��������) = 25;  ��
� = 10 ∗ 5,5 +  20 ∗ 6,0 + 12 ∗ 6,5 + 3 ∗ 10 = 283 ��� 

�� = 6668,0 +  3556,3 = 10224,3 �� 

P/ cota de arrasamento z=-8,0 

�� = 6406,6 +  3556,3 = 9962,9 �� 

��

���������
=

����,�

����
= 2,45 > 1,6 - Verifica a segurança pela NBR-6122 [52].  
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6.3.2 Métodos Semi-empíricos 

Para o cálculo destes métodos foram utilizados os dados de 3 sondagens (SP-07, SP-08 e SP-09), com 

recurso a uma folha de cálculo. No entanto só serão apresentados os valores detalhados para a 

sondagem SP8. Admitiram-se coeficientes de segurança menores relativamente aos métodos originais 

que sugerem coeficientes maiores. Esta diminuição no coeficiente de segurança pode ser realizada 

com confiança, pois foram feitos ensaios de carga de estacas que comprovaram as previsões com o 

novo coeficiente. A área lateral considerada foi apenas a externa da estaca (e não o seu interior) e a 

área de ponta foi considerada como a área cheia, devido a formação de uma bucha no solo na ponta 

pela cravação da estaca. Conforme a formulação, foram considerados diferentes coeficientes de 

segurança para a situação de compressão e de tração. Os métodos foram explicados no capítulo 3. 

6.3.2.1 Método Aoki-Velloso 

Tabela 6-6 - Estimativa da capacidade de carga segundo método de Aoki-Velloso  

 

(C) (T) 

Ø (m) Ap (m2) U (m) F1 F2 FSP FSL FSL (C) - compressão

0,80 0,5027 2,5133 1,75 3,50 1,6 1,6 2,0 (T) - tracção

(C) (T) 

Descrição
Z

 (m)
SPT

K 

(kN/m2)

α 

(%)

rP 

(kN/m2)

rL 

(kN/m2)

RP 

(kN)

RL 

(kN)

RP,adm 

(kN)

RL,adm 

(kN)

RR 

(kN)

RR,adm 

(kN)

RR,adm 

(kN)

Cota 

(m)

Lâmina de água 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Lâmina de água 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,00
Lâmina de água 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,00
Lâmina de água 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,00
Lâmina de água 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,00
Lâmina de água 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,00
Lâmina de água 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,00
Lâmina de água 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,00
Argila Siltosa 9,5 1,4 220 0,04 176 4 88 9 55 6 97 61 4 -8,00
Argila Siltosa 10,5 1,3 220 0,04 163 3 82 17 51 11 99 62 9 -9,00
Argila Siltosa 11,5 1,5 220 0,04 189 4 95 27 59 17 121 76 13 -10,00
Argila Siltosa 12,5 1,4 220 0,04 176 4 88 35 55 22 124 77 18 -11,00
Argila Siltosa 13,5 1,5 220 0,04 189 4 95 45 59 28 140 87 22 -12,00
Argila Siltosa 14,5 1,9 220 0,04 239 5 120 57 75 36 177 111 28 -13,00
Argila Siltosa 15,5 2 220 0,04 251 5 126 70 79 43 196 122 35 -14,00
Argila Siltosa 16,5 2 220 0,04 251 5 126 82 79 51 209 130 41 -15,00
Argila Siltosa 17,5 2 220 0,04 251 5 126 95 79 59 221 138 47 -16,00
Areia 18,5 2,4 1000 0,014 1371 10 689 119 431 74 808 505 59 -17,00
Areia 19,5 3,3 1000 0,014 1886 13 948 152 592 95 1100 687 76 -18,00
Areia 20,5 4 1000 0,014 2286 16 1149 192 718 120 1341 838 96 -19,00
Areia 21,5 4 1000 0,014 2286 16 1149 233 718 145 1381 863 116 -20,00
Areia 22,5 4 1000 0,014 2286 16 1149 273 718 170 1422 889 136 -21,00
Areia 23,5 4 1000 0,014 2286 16 1149 313 718 196 1462 914 156 -22,00
Argila Siltosa 24,5 3 220 0,04 377 8 190 332 118 207 521 326 166 -23,00
Argila Siltosa 25,5 3 220 0,04 377 8 190 351 118 219 540 338 175 -24,00
Argila Siltosa 26,5 4 220 0,04 503 10 253 376 158 235 629 393 188 -25,00
Areia 27,5 4,7 1000 0,014 2686 19 1350 423 844 265 1773 1108 212 -26,00
Areia 28,5 13 1000 0,014 7429 52 3734 554 2334 346 4288 2680 277 -27,00
Argila Siltosa 29,5 4 220 0,04 503 10 253 579 158 362 832 520 290 -28,00
Argila Siltosa 30,5 4 220 0,04 503 10 253 605 158 378 857 536 302 -29,00
Argila Siltosa 31,5 5 220 0,04 629 13 316 636 197 398 952 595 318 -30,00
Areia 32,5 20 1000 0,014 11429 80 5745 837 3590 523 6582 4114 419 -31,00
Areia 33,5 24 1000 0,014 13714 96 6894 1079 4308 674 7972 4983 539 -32,00
Areia 34,5 35 1000 0,014 20000 140 10053 1430 6283 894 11484 7177 715 -33,00
Areia 35,5 28 1000 0,014 16000 112 8042 1712 5027 1070 9754 6096 856 -34,00
Areia 36,5 18 1000 0,014 10286 72 5170 1893 3231 1183 7063 4414 946 -35,00
Argila Arenosa 37,5 7 350 0,024 1400 17 704 1935 440 1209 2639 1649 968 -36,00
Argila Arenosa 38,5 10 350 0,024 2000 24 1005 1995 628 1247 3001 1875 998 -37,00
Argila Arenosa 39,5 9 350 0,024 1800 22 905 2050 565 1281 2954 1847 1025 -38,00
Areia 40,5 14 1000 0,014 8000 56 4021 2190 2513 1369 6212 3882 1095 -39,00
Areia 41,5 27 1000 0,014 15429 108 7755 2462 4847 1539 10217 6386 1231 -40,00
Areia 42,5 26 1000 0,014 14857 104 7468 2723 4668 1702 10191 6370 1362 -41,00
Areia 43,5 38 1000 0,014 21714 152 10915 3105 6822 1941 14020 8763 1553 -42,00
Areia 44,5 46 1000 0,014 26286 184 13213 3568 8258 2230 16780 10488 1784 -43,00
Silte Arenoso 45,5 15 550 0,022 4714 52 2370 3698 1481 2311 6068 3792 1849 -44,00
Silte Arenoso 46,5 19 550 0,022 5971 66 3002 3863 1876 2414 6865 4290 1932 -45,00
Silte Arenoso 47,5 20 550 0,022 6286 69 3160 4037 1975 2523 7196 4498 2018 -46,00
Silte Arenoso 48,5 38 550 0,022 11943 131 6003 4367 3752 2729 10370 6481 2184 -47,00
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Por observação dos valores da tabela 6-6, para a situação da estaca à compressão seria necessário 

fundar a cotas mais baixas. Apesar da cota (- 40,00) permitir a obtenção de uma resistência admissível 

superior à de serviço, julga se tratar de uma falsa nega pois, em seguida a resistência toma valor mais 

baixo. Assim a segurança verifica-se à cota (- 45,00) onde o Rr,adm  atinge o valor de  4290 kN. 

6.3.2.2 Método Décourt-Quaresma 

Tabela 6-7 - Estimativa da capacidade de carga segundo método de Décourt – Quaresma 

 

A mesma conclusão aplica-se para o caso da estaca à tração. De facto, o atrito lateral terá uma perda 

de 20% em relação ao caso de compressão (perda considerada no FS, uma vez que, quando a estaca 

está à tração tende a desconfinar o solo, diferente de quando comprimido que tende a ser confinado). 

Para este método, a segurança pode ser verificada à cota (-40,00) onde a Rr,adm atinge o valor de 4801 

kN, conforme é ilustrado na tabela 6-7. 

(C) (T) 

Ø (m) Ap (m2) U (m) FSP FSL FSL (C) - compressão

0,80 0,5027 2,5133 1,6 1,6 2,0 (T) - tracção

(C) (T) 

Descrição
Z

 (m)
SPT

SPTcorri 

(kN/m2)

C 

(kN/m2)

rP 

(kN/m2)

rL 

(kN/m2)

RP 

(kN)

RL 

(kN)

RP,adm 

(kN)

RL,adm 

(kN)

RR 

(kN)

RR,adm 

(kN)

RR,adm 

(kN)

Cota 

(m)

Lâmina de água 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Lâmina de água 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,00
Lâmina de água 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,00
Lâmina de água 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,00
Lâmina de água 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,00
Lâmina de água 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,00
Lâmina de água 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,00
Lâmina de água 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,00
Argila Siltosa 9,5 1,4 3 120 240 20 121 50 75 31 171 107 25 -8,00
Argila Siltosa 10,5 1,3 3 120 360 20 181 101 113 63 281 176 51 -9,00
Argila Siltosa 11,5 1,5 3 120 360 20 181 151 113 94 332 207 76 -10,00
Argila Siltosa 12,5 1,4 3 120 360 20 181 201 113 126 382 239 101 -11,00
Argila Siltosa 13,5 1,5 3 120 360 20 181 251 113 157 432 270 126 -12,00
Argila Siltosa 14,5 1,9 3 120 360 20 181 302 113 188 483 302 151 -13,00
Argila Siltosa 15,5 2 3 120 360 20 181 352 113 220 533 333 176 -14,00
Argila Siltosa 16,5 2 3 120 360 20 181 402 113 251 583 364 201 -15,00
Argila Siltosa 17,5 2 3 120 360 20 181 452 113 283 633 396 226 -16,00
Areia 18,5 2,4 3 400 1240 20 623 503 390 314 1126 704 252 -17,00
Areia 19,5 3,3 3 400 1373 21 690 555 431 347 1246 779 278 -18,00
Areia 20,5 4 4 400 1507 23 757 614 473 384 1371 857 307 -19,00
Areia 21,5 4 4 400 1600 23 804 673 503 420 1477 923 337 -20,00
Areia 22,5 4 4 400 1600 23 804 731 503 457 1536 960 366 -21,00
Areia 23,5 4 4 400 1467 23 737 790 461 494 1527 955 395 -22,00
Argila Siltosa 24,5 3 3 120 400 20 201 840 126 525 1041 651 420 -23,00
Argila Siltosa 25,5 3 3 120 400 20 201 891 126 557 1092 682 446 -24,00
Argila Siltosa 26,5 4 4 120 468 23 235 949 147 593 1184 740 475 -25,00
Areia 27,5 4,7 5 400 2893 26 1454 1014 909 634 2468 1543 507 -26,00
Areia 28,5 13 13 400 2893 53 1454 1148 909 717 2602 1626 574 -27,00
Argila Siltosa 29,5 4 4 120 840 23 422 1206 264 754 1629 1018 603 -28,00
Argila Siltosa 30,5 4 4 120 520 23 261 1265 163 791 1526 954 633 -29,00
Argila Siltosa 31,5 5 5 120 1160 27 583 1332 364 833 1915 1197 666 -30,00
Areia 32,5 20 20 400 6533 77 3284 1525 2053 953 4809 3005 763 -31,00
Areia 33,5 24 24 400 10533 90 5295 1751 3309 1094 7046 4403 876 -32,00
Areia 34,5 35 35 400 11600 127 5831 2069 3644 1293 7900 4938 1035 -33,00
Areia 35,5 28 28 400 10800 103 5429 2329 3393 1456 7758 4849 1165 -34,00
Areia 36,5 18 18 400 7067 70 3552 2505 2220 1566 6057 3786 1253 -35,00
Argila Arenosa 37,5 7 7 120 1400 33 704 2589 440 1618 3292 2058 1295 -36,00
Argila Arenosa 38,5 10 10 120 1040 43 523 2698 327 1686 3220 2013 1349 -37,00
Argila Arenosa 39,5 9 9 120 1320 40 664 2798 415 1749 3462 2164 1399 -38,00
Areia 40,5 14 14 400 6667 57 3351 2941 2094 1838 6292 3932 1471 -39,00
Areia 41,5 27 27 400 8933 100 4490 3192 2806 1995 7682 4801 1596 -40,00
Areia 42,5 26 26 400 12133 97 6099 3435 3812 2147 9534 5959 1718 -41,00
Areia 43,5 38 38 400 14667 137 7372 3778 4608 2361 11151 6969 1889 -42,00
Areia 44,5 46 46 400 13200 163 6635 4189 4147 2618 10824 6765 2095 -43,00
Silte Arenoso 45,5 15 15 250 6667 60 3351 4340 2094 2712 7691 4807 2170 -44,00
Silte Arenoso 46,5 19 19 250 4500 73 2262 4524 1414 2827 6786 4241 2262 -45,00
Silte Arenoso 47,5 20 20 250 6417 77 3225 4717 2016 2948 7942 4964 2359 -46,00
Silte Arenoso 48,5 38 38 250 5083 137 2555 5060 1597 3163 7615 4760 2530 -47,00
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6.3.2.3 Comparação de Métodos 

Os resultados em termos de cota de ponta das estacas para os dois métodos semi-empiricos, estão 

resumidos na tabela 6-8. 

Tabela 6-8 - Cota de fundação das estacas para uma carga de trabalho de N=4060 kN 

Sondagens Aoki - Velloso Décourt - Quaresma 

SP-07 -36,0 38,0 

SP-08 -45,0 -40,0 

SP-09 -44,0 -44,0 

Deste modo, confirma-se que o comprimento da estaca está muito vinculado à variabilidade do solo. 

Comparando os dois métodos, usando os cálculos das sondagens SP-07, SP-08 e SP-09 e fixando a 

cota mais profunda para cada sondagem, observa-se pelo gráfico seguinte que, o método Décourt - 

Quaresma é mais conservador para a situação de compressão, verificando-se o oposto na situação de 

tração, no caso de estudo. 

 

Figura 6.7 – Comparação dos métodos para a capacidade última da estaca (compressão e tração) 

6.3.3 Ensaios Dinâmicos 

Para a zona do cais do porto, foram definidos um número mínimo de Ensaios de Carga Estáticas (PCE) 

e de Ensaios Carregamento Dinâmico (ECD) por cada trecho como ilustra a tabela 6-9. 

Tabela 6-9 - Número de ensaios realizados [3] 

Trecho 
Total de estacas Número de ensaios Número de ensaios 

no trecho (ECD) (PCE) 
Cais -Trecho 1 306 16 

2 
Cais -Trecho 2 250 11 
Cais - Trecho 3 250 11 
Cais - Trecho 4 250 11 
Cais - Trecho 5 252 11 

 

Na abordagem do NBR-6122 [52] obtiveram-se fatores de segurança, já no EC7-Parte 1 [55] calculou-

se o valor de capacidade admissível. 

6.3.3.1 Abordagem da NBR 

A norma NBR 6122 [52] menciona que o Ensaio de Carregamento Dinâmico pode ser usado como uma 

das formas para avaliar a capacidade de carga de uma estaca, assim como uma prova de carga 

estática não levada à rotura. O FS é calculado pelo quociente da resistência total de cada ensaio e a 

carga de trabalho (neste caso 4060 kN).  
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Tabela 6-10 - Valores dos ensaios, adaptado de [3] 

 Ensaios Carregamento Dinâmico (ECD)  
Ensaio R ponta (kN) R lateral (kN) R total (kN) FS 
EA 211 762 6950 7712 1,90 
EA 219 1410 6870 8280 2,04 
EA 227 1056 6672 7728 1,90 
EA 228 2160 6204 8364 2,06 
EA 458 1274 6046 7320 1,80 
EA 762 1726 5545 7271 1,79 
EA 899 2527 4804 7331 1,81 
EA 965 1652 6063 7715 1,90 
EA 967 1840 5554 7394 1,82 
EA 997 2065 5451 7516 1,85 
EA 998 1940 6343 8283 2,04 

Conforme referido, o FS assume o valor de 1,6 devido ao n.º de ensaios realizados. Como se constata 

pela tabela 6-10 todos os ensaios verificam o critério de segurança. 

6.3.3.2 Abordagem do Eurocódigo 7 

De acordo com o EC7-Parte 1 [55] a verificação da segurança a partir dos ensaios dinâmicos é obtida 

pela equação (6.3). 

��,� =
��,�

��
   ���    ��,� = ��� �

(��,�)�é���

��
;

(��,�)�í����

��
� (6.3) 

Em que: 

 ��,� – Valor de cálculo característico da força axial resistente; 

 ��,� – Valor da força axial resistente medida no ensaio 

 �� – Coeficiente parcial para capacidade resistente total para estaca cravada, para a situação 
combinada no conjunto de cálculo R4,�� = 1,3 ; 

 ��; ��  – Coeficientes de correlação para a determinação dos valores característicos, 
relacionados com o número de estacas ensaiadas, com nº de ensaios ≥ 20 �� = 1,40 � �� =
1,25. 

��;� = ��� �
7719

1,4
;
7271

1,25
� = 5817 �� ��;� =

��;�

��

=
5817

1,3
= 4475 �� 

Pode-se constatar que a resistência obtida é superior à carga de trabalho da estaca (4060 kN) 

6.3.3.3 Ganho de resistência pelo Efeito Set-Up 

A título de exemplo, apresenta-se a influência do efeito de Set-Up no ensaio E762. Conforme referido 

no ponto 3.2.5, o ganho de resistência pode ser dado pela equação já apresentada (3.12): 

�(�) = �(0)∙�1 + � ∙log
�

��
� 

Considerando que A=0,368 (interpolação argila e silte arenoso), t=1 dia (pois a recravação da estaca ocorreu 

após um dia), �(0)= 0,75 (interpolação solo argiloso e arenoso), �(0) = 7271 kN (análise da cravação do dia 

anterior), espera-se que �(1) = 7605,3 ��.  Pelo resultado obtido acima pode-se esperar um ganho de 

resistência de 4,6% derivado do efeito Set-Up. Pelos resultados dos ensaios de carga dinâmicos, constata-

se que o ganho por Set-Up se cifrou na ordem de 1607 kN, que representa 22% da resistência primeiramente 

analisada no primeiro dia da cravação, conforme observado na tabela 6-11. 

Tabela 6-11 - Resultado da Análise CAPWAP para o Ensaio E762, adaptado de [3]  

Estaca 
Capacidade total 
CAPWAP (kN) 

Resistência lateral Resistência de ponta 
kN % kN % 

E762 7271,0 5545,4 76,3 1725,6 23,7 
E762-R 8877,9 6143,5 69,2 2734,4 30,8 

Assim pode-se inferir que este fenómeno garante uma margem extra na verificação da capacidade 

resistente da estaca. 
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6.4 Fase de Manuseamento e Cravação 

No presente subcapítulo, foram calculados os esforços nas estacas na fase provisória, nomeadamente 

na fase de manuseamento e cravação. Visto que a verificação estrutural e a pormenorização das 

armaduras devem contemplar a envolvente de esforços nas fases construtiva e definitiva. Note-se que 

o manuseamento das estacas só se realizou após o betão adquirir uma resistência equivalente a 55% 

da sua resistência característica, e o seu içamento deve seguir a recomendação dada pela figura 6.8 

e o cálculo dos esforços é apresentado na figura 6.9. 

 

 

 
��� = � ∗ � ������ ∗ ����ã�= 9,20 kN/m 
 

���,���
���������

=  459,6 ��.� 
 

���,���
���������

=  128,64 �� 

Figura 6.8 – Içamento de estacas para 
posicionamento em bate-estacas [20] 

Figura 6.9 – Modelo de cálculo e Esforços na fase 
de içamento 

As solicitantes referentes à cravação das estacas podem ser estimadas empiricamente (regra de boa 

prática) em que coeficientes de minoração da resistência (FS=2.0) e majoração das solicitantes (γ� =

1,20)  são especificadas pelas normas NBR 6122 [52] e NBR 8681 [50], respetivamente. De acordo 

com as equações abaixo, é determinado o momento de cravação no topo da estaca. 

�����  < ����   ���    ���� = �ú��,���� ��⁄  (6.4) 

���
�����çã�

= �ú��,���� ∙γ� ;  ���
�����çã�

=  �ú��,����  ∙ ������çã� (6.5) 

O valor empírico da excentricidade do martelo na cravação é dado por: 

������çã� = 0,05 ∙∅������ = 0,04 �� (6.6) 

Assim, �ú��,���� = 4060 × 2,0 = 8120 �� , ���
�����çã�

= 8120 ∙1,2 =  9744 �� e ���
�����çã�

=  389,8  ��.�. 

Contata-se que os momentos obtidos na fase provisória são inferiores face à fase de operação, ao 

contrário do esforço transverso. 

6.5 Verificação de Segurança da Estaca 

As estacas pré-fabricadas de betão devem estar dimensionadas para absorver a envolvente dos 

esforços solicitantes. Assim, neste subcapítulo apresentou-se a verificação de segurança relativamente 

ao estado limite último para a situação de compressão/tração, esforço transverso e flexão desviada, 

que por sua vez pode ser equiparada a um problema de flexão composta. Usaram-se os procedimentos 

do EC2-Parte 1-1 [54], e foram consultados o REBAP [47] e NBR 6118 [49], tendo em conta que o aço 

usado pelo fabricante equivale ao A500 e o betão ao C40/50. 

6.5.1 Compressão/Tração 

De forma a enquadrar os esforços atuantes, são apresentadas as resistências à compressão e à tração, 

dadas pelas seguintes expressões:  ���
� = 0,85 ∙��� ∙��  e  ���

� = 0,85 ∙���� ∙��          (6.7) e (6.8) 

Assim, com o ���= 26.7 MPa, ����= 2,5 MPa e a ��= 0,306 m2:        ���
� = 6944 kN   e   ���

� = 650 kN. 
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6.5.2 Esforço Transverso  

Tendo em conta os esforços máximos, a fase de manuseamento é a condicionante para a verificação 

de esforço transverso com um ���  de 128,4 kN. De acordo com CEB Bulletins da FIB a secção circular 

oca pode ser comparada a uma secção retangular oca equivalente, conforme indicado na figura abaixo: 

 

Figura 6.10 – Equivalência da secção circular oca para efeitos de esforço transverso 

Atendendo à clausula 6.2.3 do EC2-Parte 1-1 [54] determinou-se o valor da armadura de esforço 

transverso, adotando uma armadura helicoidal, verificando a resistência do betão conforme as 

equações (6.9) e (6.10).  

a) Cálculo da Armadura 
���

�
≥

���

� ∙(���� + ����)∙���� ∙���

 (6.9) 

��� �� = 0,15 ∗ 2 = 0,30 � ,� = 0,66 � ,� = 1 − 12,5� = 77,5� e � = 45� 
���

�
≥ 4,85 ���/�  

 
b) Verificação da compressão do betão 

�� =
���

�� ∙� ∙(cot� + ����)/(1 + �����)
≤ 0,6 �1 −

���

250
� ∗ ���   ↔  1060,1 ��� ≤  13456 ��� (6.10) 

c) Armadura mínima regulamentar 

�
���

�
�

���
= 0.08 ∙

����

���

∙�� ∙���� = 2,96 ���/� (6.11) 

 

Tratando-se de uma armadura helicoidal apenas numa face, adotou-se uma armadura de varões �8 e 

passo 0,15 m. 

6.5.3 Flexão Composta 

Por se tratar de uma secção circular oca, o problema de flexão desviada simplifica-se na verificação de 

resistência à flexão composta, com os momentos nas direções x e y (do modelo) a serem equivalentes 

a um momento polar de acordo com a expressão:  ���
� + ��

� = ���    (6.12) 

Com base nos domínios de deformação do betão armado e estando definidas a geometria da estaca e 

as armaduras testadas, é possível gerar diagramas de interação Momento-Esforço Axial para 

diferentes taxas de armadura. Os parâmetros utilizados estão descritos nas equações abaixo: 

�� =
��

�� ∗ ���

 ;  �� =
��

�� ∗ ���

 ;  �� =
� ∗ �� ∗ ���

���

 (6.13) ; (6.14) ; (6.15) 

Onde: 
 �� : Esforço normal de cálculo; �� : Momento fletor de cálculo; � : diâmetro da secção; � : taxa 

mecânica de armadura  
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Os diagramas foram preparados com recurso a folhas de cálculo segundo o EC2-Parte1-1 [54]. Na figura 

6.11 estão representados os diagramas de interação M-N para diferentes soluções ensaiadas de armadura 

e os pontos dos esforços atuantes máximos para a secção mais solicitada da estaca por eixo. 

 

 
 
 

Estaca Ponto 
Nsd 
(kN) 

Msd,eq 
(kN.m) 

Eixo A A -5053,6 435,6 
Eixo B B -3895,0 391,9 
Eixo C C -3967,0 442,9 
Eixo D 

Inclinada 
D -4328,2 57,8 

Eixo D 
Inclinada 

D’ 
(N>0) 

1077,2 410,3 

Eixo E E -3460,0 501,9 
Eixo F F -5190,7 809,2 

 
 
 
Figura 6.11 – Diagrama M-N para a estaca 
circular oca com De=0.80 m e parede de 
0,15 m, para a solução de armadura 19Ø16, 
19Ø20 e 19Ø25 e representação de esforço 
atuantes 

Como mencionado anteriormente as estacas dos eixos de extremidade (A e F) estão mais solicitadas 

à compressão do que as dos eixos centrais (B a E). Dentro destas, as do eixo F são as condicionantes 

à flexão. Também foi referido, que as estacas inclinadas (eixo D) seriam condicionantes, neste caso 

na situação de tração, como é observável pelo gráfico. Pela análise do gráfico, a armadura 19Ø16 não 

verifica a segurança para a estaca inclinada à tração do alinhamento D, sendo necessária nesse 

sentido uma armadura de 19Ø20, acabando por condicionar as estacas dos restantes alinhamentos. 

6.5.4 Pormenorização 

Em relação à escolha do recobrimento das armaduras das estacas, por consulta das normas NBR-

6118 [49], o EC2-Parte1-1 [54] e as recomendações do LNEC E-464, e por se tratar de uma obra 

marítima com uma classe estrutural S5 e a especificidade de exposição, optou-se por um recobrimento 

5,5 cm. Com base nos cálculos apresentados anteriormente, para a pormenorização da armadura da 

estaca de betão chegou-se à solução apresentada abaixo: 

 

Betão 
A= 0,306 m2 

Vbetão= 0,306 m3/m 

Armadura 
vertical 

19Ø20 
Asl= 59,66 cm2 

Taxa = 46,93 kg/m3 

Armadura 
Transversal 

Ø8 // 0,15 
Asw / s= 59,66 cm2/m 

Taxa = 5,87 kg/m3 
 

Note-se que não estão representados os cordões de pré-esforço necessários para garantir o controle 

de fendilhação, por não ser o objetivo desta tese a problemática dos estados limites de serviço. Para 

conhecimento, encontra-se em anexo o desenho de armaduras e detalhes da estaca do cais - trecho 

1 do projeto (ANEXO VI).  
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7 PROPOSTAS DE OPTIMIZAÇÃO 
Neste capítulo, procurou-se alcançar possíveis soluções de otimização da estrutura de estaqueamento. 

Para tal tentou-se perceber quais os parâmetros que podem influenciar as soluções. Nesse sentido, 

estudou-se a influência de três parâmetros, um ao nível da modelação (rigidez das molas horizontais) 

e dois ao nível da conceção (inclinação das estacas e diâmetro das estacas). A partir daí, são testadas 

duas propostas de otimização – as Variantes Alfa e Beta. 

7.1 Parâmetros estudados 

7.1.1 Coeficiente de reação horizontal 

Recuperando o que foi mencionado no capítulo 5, o valor usado para efeitos de modelação foi estimado 

empiricamente por um critério de projeto [2], optando-se por usar o valor constante em profundidade. 

Assim, procurou-se investigar a influência deste parâmetro no caso de estudo ensaiando diferentes 

rigidezes de mola no modelo de cálculo da solução estudada. Para tal simulou-se dois ensaios, um 

com o dobro da rigidez das molas da solução base (2,0 ��,����) e outro com metade (0,5 ��,����). 

Apresentam-se as tabelas de esforços e deslocamentos (7-1 e 7-2) em função coeficientes. 

Tabela 7-1 - Esforços de cálculo para os Eixos Condicionantes (F à compressão e D à tração) em 
função dos coeficientes de reação horizontal 

 Estaca N [kN] Vx [kN] Vy [kN] Mx [kNm] My [kNm] Veq [kN] Meq [kNm] 

��,���� 
Eixo D (T) 1077,2 21,0 27,1 251,9 323,8 34,3 410,2 
Eixo F -5190,7 -67,8 -63,2 -558,2 -585,8 92,7 809,2 

2.0��,���� 
Eixo D (T) 1062,1 23,2 29,2 264,4 333,8 37,3 425,9 
Eixo F -5308,6 -70,0 -67,2 -575,8 -600,4 97,1 831,9 

0.5��,���� 
Eixo D (T) 1187,9 12,9 28,0 279,6 271,0 30,8 389,3 
Eixo F -5147,0 -53,5 -55,7 533,3 -520,4 77,2 745,2 

Tabela 7-2 - Deslocamentos máximos em função dos coeficientes de reação horizontal 

 δy (cm) - Longitudinal δx (cm) -Transversal 
Alongamento Encurtamento Terra-Mar Mar-Terra 

��,���� 2,30 2,8 1,81 1,91 
2.0��,���� 2,06 2,57 1,76 1,86 
0.5��,���� 2,47 2,98 1,90 2,00 

Da análise das tabelas, pode-se inferir que a influência deste parâmetro é pouco significativa quer ao 

nível de esforços e quer ao nível de deslocamentos, por conseguinte a sua variabilidade não será 

empregue nas soluções propostas de otimização. 

7.1.2 Inclinação da estaca 

A execução de estacas cravadas inclinadas oferece maior dificuldade, reduzindo a produtividade da 

obra e exigindo um maior controle de cravação, portanto sempre que possível deverão ser evitadas. 

7.1.3 Diâmetro da estaca 

O diâmetro da estaca influencia a conceção do empreendimento, pois permite um aumento capacidade 

de carga das estacas, mudanças no espaçamento destas e o respetivo número. O fator critico está 

correlacionado com a cravabilidade das mesmas para o mesmo martelo hidráulico. 
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7.2 Variantes ao Projeto 

Foram estudadas duas propostas de otimização. A primeira foi a Variante Alfa com o uso apenas de 

estacas verticais, e a segunda foi a Variante Beta com uso de estacas com o diâmetro exterior de 90 

cm e espessura de parede de 15 cm. 

7.2.1 Variante Alfa 

A partir da solução base de projeto onde existiam 54 estacas inclinadas e 196 estacas verticais (250 

no total), procurou-se eliminar todas as estacas inclinadas (eixo D) substituindo-as por estacas verticais 

como mostra a figura 7.1. 

 

Figura 7.1 – Planta do cais com o estaqueamento para Variante Alfa 

Para verificar se a solução é exequível, atualizou-se a infraestrutura no modelo de cálculo obtendo 

novos outputs, e a partir far-se-á a verificação de segurança. 

7.2.1.1 Esforços e deslocamentos de cálculo 

Para carregamentos horizontais, como foi referido no capítulo 5, as estacas inclinadas são 

responsáveis por grande parte da absorção destes. No entanto, através da simulação desta nova 

configuração de estaqueamento (só com estacas verticais), a distribuição modificou-se (na transversal), 

passando as estacas do eixo F a serem as mais solicitadas (ao nível das ações horizontais), como 

pode ser constatado na tabela 7-3. 

Tabela 7-3 - Distribuição dos carregamentos horizontais por eixo 

Eixos 
Projeto Base Variante Alfa 

Distribuição 
Longitudinal 

Distribuição 
Transversal 

Distribuição 
Longitudinal 

Distribuição 
Transversal 

Eixo A 11% 4% 11% 11% 
Eixo B 7% 2% 7% 7% 
Eixo C 10% 3% 10% 10% 
Eixo D 21% 76% 22% 22% 
Eixo E 13% 4% 13% 13% 
Eixo F 37% 11% 36% 36% 

 

Apurou-se que a combinação condicionante para esta proposta passou a ser a combinação ELU-STS 

Transversal, sendo a estaca da ponta do eixo F a mais solicitada. Apresenta-se, por questões de 

dimensão, apenas o par de esforços condicionante na tabela 7-4 em conjunto com o par de esforços 

da solução base. 

Tabela 7-4 - Esforços para o Projeto Base e a Variante Alfa 

Eixo F N [kN] Vx [kN] Vy [kN] Mx [kNm] My [kNm] Veq [kN] Meq [kNm] 
Projeto Base -5190,7 -67,8 -63,2 -558,2 -585,8 92,7 809,2 
Variante Alfa -4950,2 -184,5 -61,6 -530,1 -1450,1 194,5 1543,9 
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Comparativamente ao projeto base, observa-se na tabela 7-5 que deslocamentos são maiores em 

todas direções, principalmente as transversais, pois a estrutura tornou-se mais flexível. 

Tabela 7-5 - Deslocamentos para o Projeto Base e Variante Alfa 

 δy (cm) - Longitudinal δx (cm) -Transversal 
Alongamento Encurtamento Terra-Mar Mar-Terra 

Projeto Base 2,30 2,80 1,81 1,91 
Variante Alfa 2,68 3,18 6,34 6,38 

 

Aproveitou-se para apurar as alterações para esta nova solução em termos de análise modal. Desta 

forma, verifica-se que para a solução base a frequência fundamental era maior (0,40 Hz > 0,33 Hz), 

confirmado o que foi mencionado acerca da diminuição de rigidez. Verificou-se ainda que o primeiro 

modo era puramente de translação (direção y) e nesta nova solução passou a ser de translação y + 

torção. Este modo associado à torção está relacionado com o facto de o centro de rigidez ter-se 

deslocado da zona do centro no sentido do eixo F (maior comprimento de cravação das estacas). 

Apresentam-se na tabela 7-6 os dois primeiros modos para o projeto base e a variante alfa. 

 

Tabela 7-6 - Modos de vibração para o Projeto Base e Variante Alfa 
Projeto Base Variante Alfa 

1.º Modo de vibração 
f= 0.40 Hz f = 0,33 Hz 

  
2.º Modo de vibração 

f=0.72 Hz f = 0,34 Hz 

  
 

7.2.1.2 Dimensionamento 

Comparativamente ao realizado na verificação de segurança das estacas do projeto base, apenas se 

realizou uma verificação ao nível da flexão composta para esta solução. 
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Tratando-se de um momento fletor de valor significativo foi testado uma curva de interação para 

armadura máxima possível. A armadura máxima definida pelo EC2-Parte 1-1 [54] ou NBR 6118 [49] é 

de 4% fora das secções de emenda, assim: ��,��� = 0,04 �� = 0.04 ∗ �(0,40� − 0,25�) = 122,5 ���. 

A armadura adotada foi de 25Ø25 (122,8 cm2). A figura 7.2 mostra o diagrama M – N com a 

representação de esforços da estaca mais condicionante. 

 

 
 

Estaca Ponto 
Nsd 
(kN) 

Msd,eq 
(kN.m) 

Eixo F F -4950,2 1543,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.2 – Diagrama M-N para a estaca 
circular oca com De=0.80 m e parede de 0,15 
m, para a solução de armadura 25Ø25 e 
representação de esforço atuantes 

Observa-se no gráfico que o ponto F está fora da curva. O nível de esforços verificado na secção de 

betão apresenta um comportamento pouco dúctil. Adicionalmente, constatou-se que os deslocamentos 

da estrutura são muito significativos. Conclui-se, portanto que a Variante Alfa não é recomendada. 

7.2.2 Variante Beta 

Para a presente solução proposta, pretendeu-se utilizar estacas de diâmetro exterior de 90 cm em 

detrimento das de 80 cm, mantendo a espessura de parede de 15 cm. Para examinar esta nova variante 

ao projeto base será necessário produzir uma nova conceção do estaqueamento (n.º e espaçamento) 

e posterior verificação. 

7.2.2.1 Estimativa da carga de trabalho 

Com a alteração do diâmetro da estaca houve consequentemente uma alteração da capacidade de 

carga da mesma. Assim, para efeitos de estimativa utilizaram-se os métodos semi-empiricos e optou-

se por apresentar o cálculo para o método mais conservador para a mesma cota referida na solução 

base. Da observação da tabela, verifica-se que a capacidade de carga admissível à cota (-45,00) 

passou de 4241 kN para 4970 kN nas estacas de 90 cm, sendo que esta será utilizada para elaborar o 

novo pré-dimensionamento. Ressalva-se que as estacas são de 48 m, logo a capacidade de carga 

atinge valores maiores.  
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Tabela 7-7 - Estimativa da capacidade de carga segundo método de Décourt - Quaresma – Variante 
Beta  

 
7.2.2.2 Conceção 

Para a obtenção do espaçamento e números de estacas, adotou-se o mesmo procedimento descrito 

no subcapítulo 4.3. Para o novo pré-dimensionamento, a resistência admissível é de 4970 kN. Abaixo 

mostram-se os cálculos necessários, mantendo o espaçamento na direção transversal: 

Estacas do Eixo A (Eixo do carril) Estacas do Eixo B 

�� = 1,35 � + 1,5 � � ↔ �� = 1233,64 ��/� �� = 1,35 � + 1,5 � � ↔ �� = 509,8 ��/� 

��������� =
��

1,4
= 881,2 ��/� ��������� =

��

1,4
= 364,15 ��/� 

� ≤
����

���������
= 5,64 � → �������� = 5,2 � � ≤

����

���������
= 13,64 � → �������� = 10,4 � 

�º ������� =  
221,6

5,64
= 39,3 → �º �������������� = 42 �º ������� =

221,6

13,64
= 16,2 → �º �������������� = 21 

(C) (T) 

Ø (m) Ap (m2) U (m) FSP FSL FSL (C) - compressão

0,90 0,6362 2,8274 1,6 1,6 2,0 (T) - tracção

(C) (T) 

Descrição
Z

 (m)
SPT

SPTcorri 

(kN/m2)

C 

(kN/m2)

rP 

(kN/m2)

rL 

(kN/m2)

RP 

(kN)

RL 

(kN)

RP,adm 

(kN)

RL,adm 

(kN)

RR 

(kN)

RR,adm 

(kN)

RR,adm 

(kN)

Cota 

(m)

Lâmina de água 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Lâmina de água 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,00

Lâmina de água 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,00

Lâmina de água 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,00

Lâmina de água 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,00

Lâmina de água 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,00

Lâmina de água 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,00

Lâmina de água 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,00

Argila Siltosa 9,5 1,4 3 120 240 20 153 56 95 35 209 130 28 -8,00

Argila Siltosa 10,5 1,3 3 120 360 20 229 114 143 71 343 214 57 -9,00

Argila Siltosa 11,5 1,5 3 120 360 20 229 170 143 106 399 249 85 -10,00

Argila Siltosa 12,5 1,4 3 120 360 20 229 226 143 142 455 285 113 -11,00

Argila Siltosa 13,5 1,5 3 120 360 20 229 282 143 177 511 320 141 -12,00

Argila Siltosa 14,5 1,9 3 120 360 20 229 340 143 212 569 355 170 -13,00

Argila Siltosa 15,5 2 3 120 360 20 229 396 143 248 625 391 198 -14,00

Argila Siltosa 16,5 2 3 120 360 20 229 452 143 282 681 425 226 -15,00

Argila Siltosa 17,5 2 3 120 360 20 229 509 143 318 738 461 254 -16,00

Areia 18,5 2,4 3 400 1240 20 788 566 494 353 1354 847 283 -17,00

Areia 19,5 3,3 3 400 1373 21 873 624 545 390 1498 936 312 -18,00

Areia 20,5 4 4 400 1507 23 958 691 599 432 1649 1031 345 -19,00

Areia 21,5 4 4 400 1600 23 1018 757 637 473 1775 1109 379 -20,00

Areia 22,5 4 4 400 1600 23 1018 822 637 514 1840 1151 411 -21,00

Areia 23,5 4 4 400 1467 23 933 889 583 556 1822 1139 444 -22,00

Argila Siltosa 24,5 3 3 120 400 20 254 945 159 591 1199 750 473 -23,00

Argila Siltosa 25,5 3 3 120 400 20 254 1002 159 627 1257 786 501 -24,00

Argila Siltosa 26,5 4 4 120 468 23 297 1068 186 667 1365 853 534 -25,00

Areia 27,5 4,7 5 400 2893 26 1840 1141 1150 713 2981 1864 570 -26,00

Areia 28,5 13 13 400 2893 53 1840 1292 1150 807 3132 1957 646 -27,00

Argila Siltosa 29,5 4 4 120 840 23 534 1357 334 848 1891 1182 678 -28,00

Argila Siltosa 30,5 4 4 120 520 23 330 1423 206 890 1753 1096 712 -29,00

Argila Siltosa 31,5 5 5 120 1160 27 738 1499 461 937 2236 1398 749 -30,00

Areia 32,5 20 20 400 6533 77 4156 1716 2598 1072 5872 3670 858 -31,00

Areia 33,5 24 24 400 10533 90 6701 1970 4188 1231 8671 5419 985 -32,00

Areia 34,5 35 35 400 11600 127 7380 2328 4612 1455 9707 6067 1164 -33,00

Areia 35,5 28 28 400 10800 103 6871 2620 4294 1638 9491 5932 1310 -34,00

Areia 36,5 18 18 400 7067 70 4496 2818 2810 1762 7314 4571 1409 -35,00

Argila Arenosa 37,5 7 7 120 1400 33 891 2913 557 1820 3804 2377 1456 -36,00

Argila Arenosa 38,5 10 10 120 1040 43 662 3035 414 1897 3697 2311 1518 -37,00

Argila Arenosa 39,5 9 9 120 1320 40 840 3148 525 1968 3988 2493 1574 -38,00

Areia 40,5 14 14 400 6667 57 4241 3309 2650 2068 7550 4718 1654 -39,00

Areia 41,5 27 27 400 8933 100 5683 3591 3551 2244 9274 5796 1796 -40,00

Areia 42,5 26 26 400 12133 97 7719 3864 4825 2415 11583 7240 1932 -41,00

Areia 43,5 38 38 400 14667 137 9330 4250 5832 2656 13580 8488 2125 -42,00

Areia 44,5 46 46 400 13200 163 8397 4713 5249 2945 13110 8194 2356 -43,00

Silte Arenoso 45,5 15 15 250 6667 60 4241 4883 2650 3051 9124 5701 2441 -44,00

Silte Arenoso 46,5 19 19 250 4500 73 2863 5090 1790 3180 7952 4970 2545 -45,00

Silte Arenoso 47,5 20 20 250 6417 77 4082 5307 2552 3317 9388 5868 2653 -46,00

Silte Arenoso 48,5 38 38 250 5083 137 3234 5693 2021 3558 8926 5580 2846 -47,00



   75  

A figura seguinte mostra a configuração desta variante em planta, onde foram usadas 42 estacas 

inclinadas e 154 estacas verticais (196 no total). 

 

Figura 7.3 – Planta do cais com o estaqueamento para Variante Beta 

7.2.2.3 Esforços e deslocamentos de cálculo 

Com a realização de uma nova modelação, obtiveram-se novos pares de esforços. A tabela 7-8 mostra 

o conjunto de esforços para a estaca mais solicitada para cada eixo. 

Tabela 7-8 - Esforços para a Variante Beta 

Estaca 
N 

(kN) 
Vx 

(kN) 
Vy 

(kN) 
Mx 

(kNm) 
My 

(kNm) 
Veq 
(kN) 

Meq 
(kNm) 

Eixo A -6445,3 26,8 -37,5 -538,3 393,1 46,1 666,6 
Eixo B -4467,0 33,0 -23,0 -310,4 374,9 40,2 486,7 
Eixo C -4720,0 44,9 -24,2 -300,2 491,3 51,0 575,8 
Eixo D  -4168,1 48,9 -23,9 -324,4 503,0 54,4 598,5 

Eixo D inclinada 
-5390,0 67,9 -49,1 390,2 522,4 83,8 652,1 
1219,5 33,4 35,0 298,6 443,0 48,4 534,3 

Eixo E -4366,0 -57,9 -45,5 -465,6 -548,9 73,7 719,8 
Eixo F -6589,1 -91,0 -85,5 -813,0 -861,2 124,8 1184,4 

Refira-se que as combinações mais desfavoráveis se mantêm as da solução base, ou seja, a 

combinação ELU -STS Vertical para os eixos de extremidade e combinação ELU-STS Transversal para 

os eixos centrais. As figuras 7.4 e 7.5 mostram os diagramas de esforços para os eixos mais 

condicionantes. 

 
Figura 7.4 – Diagrama de Esforços da estaca do Eixo F  
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Figura 7.5 – Diagrama de Esforços da estaca do Eixo D 

Comparativamente ao projeto base, observa-se na tabela 7-9 que os deslocamentos transversais são 

ligeiramente superiores, pois apesar do diâmetro utilizado na variante beta ser maior, o número de 

estacas reduziu (250 para 196). 

Tabela 7-9 - Deslocamentos para o Projeto Base e Variante Beta 

 δy (cm) - Longitudinal δx (cm) - Transversal 
Alongamento Encurtamento Terra-Mar Mar-Terra 

Projeto Base 2,30 2,80 1,81 1,91 
Variante Beta 2,22 2,72 2,05 1,95 

7.2.2.4 Capacidade de Carga e Cravabilidade 

Nesta variante verificou-se que a carga de trabalho para as situações mais desfavoráveis foram: 

Estaca ���,��������(kN) 
Eixo D inclinada (tracionada)     871 

Eixo F (comprimida) - 5114 
Pode-se aferir, por observação do método semi-empirico de capacidade de carga admissível, que a 

cota de fundação da mesma poderá ter de ser maior que a cota (-45,00), no entanto não ultrapassam 

a cota (-47,00) - ���� = 5580 kN no método de Décourt – Quaresma. 

Dado tratar-se de uma proposta de otimização, a escolha da utilização do equipamento de cravação é 

muito relevante. Assim procurar-se-á confirmar que o martelo hidráulico seja o mesmo do projeto base, 

que tem as seguintes especificações: 

 

Tabela 7-10 - Características do Martelo, adaptado de [3] 

Martelo: Junttan HHK 16 A 
Nega (e): 3,0 mm/golpe 

Hqueda martelo: 1,20 m 
Peso do martelo: 16 tf 

Eficiência do martelo: 95 % 
 

Como foi mencionado no capítulo das Fundações, é possível aferir com base em fórmulas dinâmicas, 

a capacidade resistente do solo. Existem softwares avançados no mercado como “GRLWEAP - Wave 
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Equation Analysis of Pile Driving” da Pile Dynamics, que permite de forma mais precisa escolher o 

martelo adequado, levando em conta com a estratificação do terreno e os amortecedores do sistema, 

entre outros. Porém não será objeto de estudo desta dissertação. Na literatura existente é possível 

encontrar diversas fórmulas dinâmicas, e como tal, optou-se por utilizar a formulação de Brix como é 

apresentado na equação seguinte, que se baseia integralmente na teoria de choque Newtoniana. 

� =
�� ∙� ∙ℎ

[(� + �)� ∙�] ∙��
 (7.1) 

Em que: 

 W – Peso do martelo (kN); h- Altura de queda do martelo (m); R – Resistência oferecida pelo 
solo à penetração da estaca; e – Nega ou penetração da estaca; P - Peso da estaca, FS – 
Fator de segurança 
 

De acordo com a literatura existente recomenda-se um coeficiente de segurança global elevado (5 a 

6), que está associado a incertezas no comportamento solo-estaca, como já foi frisado. Contudo devido 

à experiência comparável, ao conhecimento preciso do perfil geológico (como por exemplo a existência 

reduzida de lentes de areias) e pelo facto de determinadas variáveis encontrarem-se previamente 

controladas como o amortecimento do solo ao longo da altura, pode-se adotar um coeficiente de 

segurança mais reduzido. Em face de estes pressupostos e de acordo com a NBR 6122 [52}, adotou-

se FS mínimo de 2.0, onde a partir deste valor procurou-se averiguar se o mesmo martelo hidráulico 

tem a “capacidade” de cravar as estacas da variante beta. Outro aspeto importante a mencionar 

relaciona-se com fator de eficiência do martelo apresentado não tomar valores inferiores a 0,8, apesar 

da formulação de Brix não incorporar este parâmetro. Apresenta-se o cálculo o FS para o projeto base 

e a variante beta, devendo ser superior a 2,0 em ambos os casos. 

Projeto Base 

��,��=
�� ∙���∙ℎ

(� + �)� ∙�
=  

160� ∗ 367,57 ∗ 1.2

(160 + 367,57)� ∗ 0.003
= 13523 �� → �� =

��

���������

=
13523

4060
= 3,33 

Variante Beta 

��,�� =
160� ∗ 424,12 ∗ 1.2

(160 + 424,12)� ∗ 0.003
= 12729 �� → �� =

��

���������

=
12729

5114
= 2,49 > 2.0 

Pode-se depreender que o martelo Junttan HHK 16 A usado na execução das estacas do projeto base 

serviria também para a execução da variante beta. 

7.2.2.5 Dimensionamento 

Realizou-se o mesmo procedimento do subcapítulo 6.5, sendo que na variante beta têm-se as 

seguintes diferenças: 

Compressão / Tração 

Para a estaca da variante toma-se os valores de ���
� = 8011 kN e ���

� = 751 kN. 

Esforço transverso 

O valor condicionante, referente ao manuseamento, ���  de 148,3 kN, chegando a 
���

�
 de 4,30 cm2/m 

(p/ 2ramos), portanto pode se manter a armadura da solução base (Ø8//15), 

  



   78  

Flexão Composta 

Traçando os digramas de interação M-N para 3 propostas de armadura (19Ø20, 24Ø20 e 29Ø20) para esta 

secção de projeto, chegou-se ao seguinte gráfico: 

 

 
 

Estaca Ponto 
Nsd 
(kN) 

Msd,eq 
(kN.m) 

Eixo A A -6445,3 666,6 
Eixo B B -4467,0 486,7 
Eixo C C -4720,0 575,8 
Eixo D 

Inclinada 
D -4900,1 631,6 

Eixo D 
Inclinada 

D’  
(N>0) 

1219,5 534,3 

Eixo E E -4366,0 719,8 
Eixo F F -6589,1 1184,4 

 
 
 
 
Figura 7.6 – Diagrama M-N para a estaca 
circular oca com De=0,90 m e parede de 0,15 
m, para a solução de armadura 19Ø20, 
24Ø20 e 29Ø20 e representação de esforço 
atuantes 

Como é observável, adotando uma armadura vertical de 24Ø20, a secção verifica a segurança 

para os conjuntos de pares de esforços. Conclui-se que a secção verifica a segurança para o 

estado limite último. 

7.2.2.6 Estudo de Custos 

Procurou-se comprovar que a solução da variante beta poderá ser mais económica que a solução do 

projeto base. Para tal estudaram-se os parâmetros onde existem diferenças, conforme mostra a tabela 

7-11. 

Tabela 7-11 - Estudo de quantidades para betão e aço para a Proposta Base e Variante Beta 

Parâmetros Projeto Base Variante Beta 

Dado das  
Estacas 

Diâmetro Exterior (cm) 80 90 
N.º de estacas 250 196 
Comprimento (m) 48 48 

Betão 
Volume por estaca (m3 / m) 0,306 0,353 
Volume Total (m3) 3 674 3 323 

Armadura  
Longitudinal 

Área de aço (cm2 / m2) 59,66 75,36 

Peso por estaca (Kg / m3) 46,93 59,28 

Peso Total (kg) 563 160 557 706 
 

Consta-se que na solução da Variante Beta, obtém-se uma poupança ao nível do betão de 9,55% e 

uma poupança de aço comparado de 0,96 %, em que esta percentagem será um pouco menor no aço 

total da obra visto que a parcela referente à armadura de esforço transverso é a mesma, e assumindo 

que para controle de fendilhação os cordões de pré-esforço são os mesmos. Relativamente à cravação 

das estacas existirá uma economia ao nível dos custos de equipamento (com o mesmo martelo de 

cravação utilizado no projeto Base) pois o n.º de estacas a cravar é menor, reduzindo desta forma o 

prazo de execução.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na presente dissertação pretendeu-se estudar os vários aspetos relativos ao comportamento estrutural 

da infraestrutura em estacas de uma obra de acostagem, a forma de como vários métodos de cálculo 

de capacidade resistente pode ser aplicada, a utilização da filosofia de estados limites na análise e 

dimensionamento de estacas, visando o estudo de soluções de otimização. 

Recorrendo à consulta de diversas normas de engenharia portuária, constata-se que a norma ROM 

2.0-11 [28] apresenta extensa explanação e definições de carga da atracação e amarração dos navios, 

apresentando métodos de cálculos mais complexos que retratam a realidade de forma mais fiel, 

explicitando igualmente a importância da escolha da defensa enquanto equipamento de proteção do 

cais de acostagem, principalmente por impedirem parte da transmissão de esforços à estrutura.  

Com a investigação da influência do impacto das embarcações na resposta da estrutura, constatou-se 

que apesenta valores muito significativos, mas não são tão críticos como o efeito do vento na utilização 

dos equipamentos de movimentação de carga, fazendo com que a combinação “ELU STS Transversal” 

fosse das mais condicionantes. 

Para este caso de estudo, as ações verticais revelaram-se mais condicionantes para o 

dimensionamento que as ações horizontais, entre outras, devido à excentricidade da carga muito 

elevada da grua sobre carris o que provoca momentos significativos nas estacas nos eixos da 

extremidade.  

A utilização de modelos simplificados, na análise da resposta a ações horizontais, revelou-se muito 

interessante pois foram capazes de fornecer uma ordem de grandeza confiável para os esforços, 

permitindo compreender o funcionamento e a validação do modelo tridimensional e indicar quais as 

posições de carregamento mais críticas. 

A caracterização geotécnica consiste provavelmente na fase mais difícil e mais importante de qualquer 

projeto de fundações. Entre outros, envolve a contabilização da interação solo-estrutura ou a avaliação 

de capacidade resistente em fase de projeto. Uma avaliação cuidada dos parâmetros geotécnicos é 

essencial, ainda que a falta de informação seja uma realidade recorrente. 

Vários métodos são apresentados para a quantificação da resistência das estacas. Com base nos 

métodos semi-empiricos foi observado, como era expectável, todos trabalham a favor da segurança, 

revelando grande importância no processo de conceção. Tratando-se de uma obra já executada, não 

foi disponibilizado o ensaio de carga estática onde seria observável a verificação da capacidade 

resistente, no entanto com os resultados dos ensaios de carga dinâmico devidamente calibrados, 

através da abordagem NBR-6122 [52] e do EC7-Parte 1 [55], foi possível verificar a segurança no 

dimensionamento das estacas. Em suma, destaca-se a relevância de utilizar sempre mais de um 

procedimento para a estimativa da capacidade de carga de forma a atender às premissas do projeto. 

Apesar de não ser recomendável em zonas sísmicas, o arranjo estrutural que inclui cavaletes de 

estacas inclinadas permitiu diminuir o deslocamento do cais no contexto da ação das embarcações e 

das ações ambientais (vento na grua pórtico), devido à da sua maior rigidez horizontal, como foi 

confirmado pela solução Variante Alfa Revelou-se que as estacas verticais são responsáveis por 

transmitir ao terreno as cargas verticais, trabalhando principalmente à compressão. Já o conjunto de 
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estacas inclinadas de dois sentidos é considerado um sistema resistente principalmente às ações 

horizontais, trabalhando à compressão e à tração, participando também no equilíbrio das ações 

verticais. 

O estudo da otimização do estaqueamento revelou-se muito desafiadora, pois a solução preconizada 

no projeto de execução já minimizava o custo total do sistema estrutural apresentando igualmente um 

bom comportamento. Com a oportunidade de utilização do mesmo martelo de cravação hidráulico que 

veio a ser confirmado, a utilização de estacas cravadas de betão pré-fabricado de parede de espessura 

de 15 com diâmetro de 90 cm, em detrimento de diâmetro de 80 cm, revelou-se mais vantajosa 

economicamente, pois requer menores quantidades de betão e de armaduras. A solução Variante Beta 

também traz benefícios em termos construtivos, quer ao nível de prazo de execução quer ao nível de 

rendimento, visto que o número de estacas a cravar é bem menor, o que se traduz também em 

vantagens económicas. Apesar de não ter sido analisado em detalhe a superestrutura, a solução 

Variante Beta condiciona as vigas do tabuleiro, a nível de esforços, pois os vãos na direção longitudinal 

são ligeiramente maiores (28% relativamente ao projeto Base), podendo trazer custos a esse nível. 

Contudo estes custos são pouco relevantes, face ao custo do estaqueamento visto que representou 

cerca de 65% do custo total da obra. Salienta-se que na situação de projeto é necessário analisar o 

cais na íntegra (superestrutura e infraestrutura) em termos de dimensionamento de modo obter uma 

análise global da estrutura. 

Um dos aspetos a desenvolver seria a utilização de software mais sofisticado para simulação da 

estratificação do terreno numa amostra significativa, de modo a escolher o martelo de cravação mais 

adequado para a solução Variante Beta, apesar de se ter demonstrado indiretamente que as estacas 

desta variante podiam ser cravadas pelo mesmo martelo utilizado no Projeto Base tal como referido. A 

comparação do estudo dinâmico do equipamento de movimentação de cargas STS “Post Panamax” 

com as frequências da estrutura de modo obter uma análise mais profunda ao nível dos esforços e 

deslocamentos seria um dos aspetos que também merecia ser desenvolvido.   

O desenvolvimento desta dissertação revelou-se bastante motivadora, possibilitando a aplicação de 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Engenharia Civil, bem como a evolução de 

mecanismos de procura e aprofundamento de novos conhecimentos, permitindo-me reforçar a ideia de 

quais competências chave que um Engenheiro Projetista deverá possuir ao longo da sua carreira. 
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Anexo I - Características da Embarcação 

Os esforços de amarração e atracação dependem diretamente das características e dimensões dos 

navios, apresentam-se algumas considerações sobre estes aspetos, em que as principais medidas em 

terem conta são: 

• Calado (Draft) – D: Distância vertical entre a superfície de água e a parte mais baixa da 

embarcação. Existem duas posições principais: 

Calado máximo: quando a embarcação está totalmente carregada (Embarcação Full) 

Calado mínimo: quando a embarcação está totalmente descarregada, apenas com lastro para 

garantir a estabilidade, uma vez que os navios não navegam totalmente em vazio. (Embarcação em 

lastro). 

• Pontal – P: Altura do casco da embarcação que permanece acima da linha de flutuação do 

navio (equivalente à altura da embarcação); 

• hL, hT – Altura média da superestrutura da embarcação projetada sobre um plano vertical 

paralelo/ perpendicular ao que contenha o eixo longitudinal da embarcação; 

• Quilha -  Kc : Medida que traduz a diferença entre a altura da lamina de água e o calado da 

embarcação  

• Boca – B: Largura do casco da embarcação, medida a meio navio e na altura da linha de carga 

máxima. Esta medida varia entre 1/10 a 1/7 do comprimento total da embarcação; 

• Comprimento total - LOA: Comprimento medido paralelamente à linha de água, entre a 

extremidade mais de vante (proa) e a mais de ré (popa), nas partes imersas ou emersas da 

embarcação; 

• Comprimento entre perpendiculares - LPP: Comprimento medido entre duas perpendiculares 

ao plano de flutuação do navio, isto é, entre as tangentes da curva inferior no casco da traseira e da 

frente da embarcação 

.  

Quanto à capacidade de carga da embarcação, os parâmetros a serem definidos são:  

• Deadweigth Tonnage (Tonelagem de peso morto) - DWT: Capacidade de carga que um navio 

pode transportar (diferença entre o deslocamento e a tara da embarcação). 

• Deslocamento – Δ: Massa deslocada pelo navio pelo navio totalmente carregado, incluindo o 

casco, motores, carga, tripulação, etc.; 

• Tara embarcação - t: Massa do casco, motores, peças do navio e todos outros itens 

necessários para a embarcação. 

 

As seguintes figuras seguintes apresentam um esquema ilustrativo da embarcação com as suas 

principais dimensões e a representação do calado: 
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Figura I.1 - Dimensões da embarcação [27] 

 

Figura I.2 - Navio em carga e em lastro respetivamente no calado máximo e mínimo [27] 

 

Salienta-se que a definição da cota de coroamento do cais é dependente do navio de maior altura na 

situação em lastro, enquanto a embarcação de menor comprimento condiciona a distância entre as 

defensas. Para o cálculo das forças de atracação e de amarração deve-se considerar a maior 

embarcação esperada no cais de atracação 
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Anexo II - Coeficientes para o Cálculo da Energia de Atracação 

Os significados e a influência de cada um dos coeficientes são descritos a seguir. 

Coeficiente de massa hidrodinâmica (Cm) 

O Coeficiente de massa de hidrodinâmica tem em conta o efeito da massa de água mobilizada em 

conjunto com o navio durante a manobra de atracação, resultando em um aumento da massa envolvida 

na avaliação da energia cinética. Este coeficiente expressa a relação entre a massa total movimentada 

(massa do navio + massa de água deslocada) e a massa do navio, e depende do deslocamento do 

navio sob a quilha. A figura II.1 demostra a influência do deslocamento sob a quilha na massa de água 

movimentada. 

 

Figura II.1 - Efeito da massa de água mobilizada durante a manobra de atracação [41] 

Na literatura existem várias fórmulas para definir este coeficiente (Vasco Costa (1964), Shigera Ueda 

(1981), PIANC (2002), etc.), no entanto, convém referir que nenhuma destas é válida para satisfazer 

todas as condições. Deste modo, cabe ao projetista adotar e justificar o uso de determinar fórmula ou 

se for um caso excecional é necessário fazer um estudo num modelo de escala reduzida.  A figura II.2 

contempla as principais formulações adotadas pelos projetistas na determinação do coeficiente de 

massa hidrodinâmica.  

 
*Válido quando a velocidade de atracação ≥ 0.08 m/s e KC≥0.1D 

 
 

Sendo que: 
CB: Coeficiente de 
bloco do navio; 
B: Boca do navio; 
D: Calado do navio; 
KC: Quilha do 
navio. 

Figura II.2 - Principais formulações para a determinação de CM 
 

Nesta dissertação adotou-se a formulação proposta pela PIANC [25]. 

 

Coeficiente de excentricidade (Ce) 

O coeficiente de excentricidade tem em conta a energia dissipada no movimento de rotação da 

embarcação quando o ponto de impacto deste na estrutura não coincide com o seu centro de gravidade. 

Este coeficiente depende fundamentalmente da manobra de acostagem, da configuração e das 

características geométricas do navio (ver figura 2.5), e segundo a norma ROM pode ser determinado 

pela seguinte expressão: 

𝐶𝑒 =
𝐾2 + 𝑅2. 𝑐𝑜𝑠2𝜙

𝑅2 + 𝐾2
 (II.1) 
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Onde: 

• K –  Raio de giração do navio (em metros); 

• R – Distancia entre o ponto de impacto e o centro de gravidade do navio medido na direção da 
linha de atracação (em metros); 

• 𝜙 – Angulo formado entre a linha que une o ponto de contacto ao centro de gravidade do navio 
e o vetor de velocidade (em graus). 

No que concerne ao raio de giração, a norma ROM permite aproximá-lo pela seguinte equação:  

𝐾 = (0,19 ∙ 𝐶𝐵 + 0,11) ∙ 𝐿𝑂𝐴  

 
(II.2) 

 

Em que:  

• LOA – Comprimento total do navio (em m) 

• CB – Coeficiente bloco (adimensional) e pode ser expresso por: 

𝐶𝐵 =
∆

𝐿𝑝𝑝 ∙ 𝐵 ∙ 𝐷 ∙ 𝛾𝑤
 (II.3) 

Onde:  

• ∆ - Deslocamento do navio (em tf); 

• LPP – distancia entre perpendiculares do navio (em m); 

• B – Boca do navio (em m); 

• D: calado máximo do navio (em m); 

• 𝛾𝑤 – Peso específico da água (em tf/m3). 
Quanto a distância entre o ponto de impacto e o centro de gravidade do navio medido na direção 

longitudinal da atracação é expresso pela seguinte função:  

𝑅 = 𝑟. 𝑐𝑜𝑠𝛼 − (𝐵 2⁄ ). 𝑠𝑒𝑛𝛼 (II.4) 

Em que: 

• r -  Distancia entre o ponto de impacto e o centro de gravidade do navio (m), e pode ser adotado 
um valor 25% do comprimento total da embarcação (LOA) por se tratar de um sistema de 
atracação contínuo (em m);  

• B – Boca do navio (m); 

• 𝛼 – Angulo de aproximação, formado entre a longitudinal do navio e a linha de atracação (em 
graus). Em atracação obliqua, este valor encontra-se entre 5° a 15°.  

 

Quando se trata de uma atracação paralela o valor do coeficiente de excentricidade tem o valor unitário. 

 

Coeficiente geométrico do navio (Cg) 

O coeficiente geométrico determina a proporção da energia cinética desenvolvida pela embarcação 

que é absorvida pelo sistema de atracação, e está relacionado com a curvatura da embarcação que 

incide no ponto de contato das defensas.  É recomendado o valor de 0,95 quando o impacto ocorre em 

pontos curvos do navio, enquanto o valor de 1.0 é considerado quando o impacto ocorre em trechos 

retos. Salienta-se que na ausência de informações no que respeita à localização do ponto de impacto 

e de dado mais específicos sobre o navio, a norma ROM considera que pode ser adotado como um 

valor representativo de 0.95 em sistemas de atracação contínua.  

 

Coeficiente de configuração da atracação (CC) 

Este coeficiente leva em conta o efeito do amortecimento da água que se encontra confinada entre o 

costado e a parede da estrutura do cais, resultando no aparecimento de uma força adicional de sinal 

contrário sobre o navio, tal como é ilustrado pela figura II.3. Diferentes modos de configurações 

geométricas induzem diferentes colchões de água entre o navio e a estrutura acostável, e por sua vez 

a proporção da energia cinética absorvida é alterada. Este coeficiente depende, sobretudo, do tipo de 
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estrutura acostável (paramento aberto, parcialmente aberto ou fechado), da distância livre entre o casco 

do navio e do sistema de atracação, da configuração geométrica do casco e da profundidade da bacia. 

Na falta de dados para a determinação exata deste parâmetro, pode ser adotado o critério apresentado 

pela PIANC (2002).  Assim sendo, podem ser tomados os seguintes valores representativos:  

• CC = 1.0, para estrutura do cais com paramento aberto ou parcialmente aberto; 

• CC = 0.9, para a estrutura do cais com paramento fechado.  

 
  

Figura II.3 - Efeito do amortecimento do colchão de água sobre o navio e consequentemente na 

estrutura do tipo: a). Paramento fechado; b). Paramento parcialmente aberto; c) paramento fechado. 

[41] 

 

Coeficiente de rigidez do sistema de atracação (CS) 

O coeficiente de rigidez tem em consideração a proporção da energia que será absorvida pelo sistema 

atracação e da parte que é absorvida pelo casco do navio, durante o impacto. Ou seja, este efeito 

depende da rigidez relativa entre o navio e o sistema de atracação, e quanto menos rígido for o sistema 

de atracação, maior será o seu coeficiente de rigidez.  Por exemplo, se este coeficiente toma o valor 

de 0.90, significa que o sistema de atracação absorve 90% da energia cinética desenvolvida e os 

restantes 10% são absorvidos pela embarcação. 

Deste modo pretende-se que o valor deste coeficiente seja próximo da unidade (0.9 a 1) de forma a 

garantir a segurança estrutural do navio, isto é, que a reação da força transmitida pelo sistema de 

atracação a estrutura acostável fique abaixo de certos limites que possam causar danos no casco do 

navio.  Apesar de haver pouca experiência e observação sobre o assunto, a norma espanhola estipula 

o seguinte: 

• CS = 0.9, no caso do sistema de atracação pouco flexível, isto é, com deslocamentos inferiores 

a 150 mm, ou para embarcações com comprimento total superior a 300 m. 

• CS = 1.0, no caso do sistema de atracação flexível, com deformação superior a 150 mm e com 

embarcações de comprimento total inferior a 150 m.  

 

Velocidade de aproximação (Vb) 

A velocidade de aproximação no momento do impacto é o parâmetro mais preponderante para 

quantificar a energia cinética da embarcação durante a sua acostagem. Como se encontra elevado ao 

quadrado, pequenas variações de velocidade podem levar a grandes variações de energia de cinética 

e consequentemente a um esforço que não foi tido em conta durante o dimensionamento do sistema 

de atracação e da estrutura do cais.  A sua magnitude é função de alguns parâmetros como 

operacionais (do auxílio ou não de rebocadores e da existência ou não de motores laterais durante a 

manobra), da embarcação (massa de deslocamento) e ambientais (velocidade média do vento, da 

corrente e altura de ondas).  No caso em que não haja registros disponíveis, a norma ROM fornece 
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abacos, onde de forma simplificada é possível determinar o valor de velocidade consoante à massa de 

deslocamento do navio e de condições ambientais. A figura abaixo ilustra o abaco utilizado para 

quantificar a velocidade que foi adotada no caso de estudo.  

 

Figura II.4 - Valores Representativos da velocidade se atracação com auxílio de rebocadores [28] 

 

No caso de estudo, considerou-se que as condições climáticas afetas ao canal são favoráveis e que a 

manobra de atracação será realizada com o auxílio dos rebocadores que guião o navio à entrada do 

terminal.  

São apresentadas seguidamente as tabelas que contemplam os valores dos parâmetros citados, bem 

como a quantificação da energia cinética necessária para o dimensionamento da defensa (atracação 

oblíqua) e para o cálculo das forças de atracação mais condicionantes para estrutura do cais (atracação 

paralela). 

Tabela II.1 – Parâmetros de 
atracação 

Casos Obliqua Paralela 

Δ (t) 140000 140000 

v [m/s] 0,08 0,08 

Ângulo de 
atracação α ° 

10 0 

Ângulo 𝜙° 65,3 0,0 

CB 0,7 0,7 

r (m) 81,5 81,5 

K (m) 78,7 78,7 

R (m) 76,5 81,5 

Kc/D 0,1471 0,1471 

Nº Defensas 
Solicitadas 

1 9+3 
 

Tabela II.2 – Coeficientes de 
atracação 

Casos Obliqua Paralela 

Cm 1,76 1,76 

Ce 0,599 1,00 

Cg 1,0 1,0 

Cc 1,00 1,00 

Cs 0,9 0,9 
 

Tabela II.3 – Energia de 
atracação 

 

Casos Obliqua Paralela 

Es 
(kN.m) 

426,2 59,3 

Ed 
(kN.m) 

639,3 80,0 
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Anexo III - Metodologia para o Cálculo dos Esforços de Amarração 

Fator externo - Ação do Vento (segundo a norma ROM [28]) 

𝑅𝑣(𝛼) =
𝜌𝑎

2
∙ 𝑉2

𝑣,𝑡 ∙
𝐶𝐷𝑉,𝐿(𝛼)∙𝐴𝑉,𝑇∙𝑐𝑜𝑠

2𝛼+𝐶𝐷𝑉,𝑇(𝛼)∙𝐴𝑉,𝐿∙𝑠𝑒𝑛
2𝛼

cos(∅−𝛼)
  (III.1) 

𝐹𝑉,𝐿(𝛼) = 𝑅𝑣(𝛼) ∙ cos(∅)  (III.2) 

 

𝐹𝑉,𝑇(𝛼) = 𝑅𝑣(𝛼) ∙ sen(∅)  (III.3) 

∅ = 𝑎𝑡𝑎𝑛 [
𝐴𝐶,𝐿

𝐴𝐶,𝑇

∙ tan(𝛼)] (III.3) 

𝐴𝑉,𝐿 = 𝐿𝑃𝑃 ∙ (𝐺 + ℎ𝐿)) (III.3 

𝐴𝑉,𝑇 = 𝐵 ∙ (𝐺 + ℎ𝑇)  (III.6) 

𝑅𝑣(𝛼) – Força resultante da pressão produzida pela 
ação do vento atuante sobre o casco da 
embarcação (kN); 
𝐹𝑉,𝐿(𝛼) – Componente longitudinal da força 

resultante de vento (kN); 
𝐹𝑉,𝑇(𝛼) - Componente transversal da força da força 

resultante de vento (kN); 
𝜌𝑎 – Massa volúmica do ar (kN/m3); 
𝑉𝑣.𝑡 – Velocidade do vento (m/s); 

𝐶𝐷𝑉,𝐿 − Factor de forma (adimensional) referente ao 

vento que actua na direção paralela ao eixo 
longitudinal da embarcação – Tabela 4.6.4.59 da 
ROM; 
𝐶𝐷𝑉,𝑇 - Factor de forma (adimensional) referente ao 

vento que atua na direção transversal ao eixo 
longitudinal da embarcação - Tabela 4.6.4.59 da 
ROM; 
𝐴𝑉,𝐿 – área da embarcação emersa projectada no 

plano longitudinal (m2); 
 

𝐴𝑉,𝐿 – área da embarcação emersa projetada 

no plano transversal (m2); 
𝛼 – ângulo formado entre o eixo longitudinal 
da embarcação e a direção de atuação do 
vento, de popa para proa; 
∅- Angulo formado entre o eixo longitudinal da 
embarcação e a direção de actuação 
resultante, de popa para proa; 
𝐵 – Boca da embarcação (m); 

𝐿𝑃𝑃 – Distancia entre perpendiculares da 
embarcação (m) 
𝐺 – Bordo Livre: diferença entre o pontal e o 
calado mínimo (m); 
ℎ𝐿 – Altura média da superestrutura da 
embarcação projetada sobre um plano vertical 
paralelo ao que contenha o eixo longitudinal 
da embarcação (m2); 
ℎ𝑇 - Altura média da superestrutura da 
embarcação projetada sobre um plano vertical 
perpendicular ao que contenha o eixo 
longitudinal da embarcação (m2). 
 
 

 
Tabela III-1 – Parâmetros do Vento 

ρa (t/m3) v oper. (m/s) 

0,001225 20 
 

 
Tabela III-2 – Área Vélica (Emersa) 

Casos AV,L [m2] AV,T [m2] 

Em Carga 8680 1198,4 

Em Lastro 12400 1712 
 

 
Tabela III-3 – Fator Forma Vento 

Casos CDV,L CDV,T 

Em Carga 0,9 1 

Em Lastro 1,2 1 
 

 
Tabela III-4 – Forças devido a ação do vento 

Casos 
α = 0° α = 90° 

Em Carga Em Lastro Em Carga Em Lastro 

Rv (α) [kN] 264,25 503,33 2126,6 3038 

Fv,L (α) [kN] 264,25 503,33 0 0 

Fv,T (α) [kN] 0 0 2126,6 3038 
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Fator externo - Ação da Corrente – Componente de Pressão (segundo a norma ROM [28]) 

𝑅𝐶𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜(𝛼) =
𝜌𝑤

2
∙ 𝑉2

𝐶,𝑡 ∙
𝐶𝐷𝐶,𝐿(𝛼)∙𝐴𝐶,𝑇∙𝑐𝑜𝑠

2𝛼+𝐶𝐷𝐶,𝑇(𝛼)∙𝐴𝑉,𝐿∙𝑠𝑒𝑛
2𝛼

cos(∅−𝛼)
  (III.7) 

𝐹𝑉,𝐿(𝛼) = 𝑅𝑣(𝛼) ∙ cos(∅) (III.8) 

 

𝐹𝑉,𝑇(𝛼) = 𝑅𝑣(𝛼) ∙ sen(∅) (III.9) 

∅ = 𝑎𝑡𝑎𝑛 ⌊
𝐴𝐶,𝐿

𝐴𝐶,𝑇

∙ tan(𝛼)⌋ 
(III.10) 

𝐴𝑐,𝐿 = 𝐿𝑃𝑃 ∙ 𝐷 (III.11) 

𝐴𝑐,𝑇 = 𝐵 ∙ 𝐷 (III.12) 

𝑅𝑐(𝛼) – Força resultante da pressão produzida 
pela ação da corrente atuante sobre o casco da 
embarcação (kN); 
𝐹𝑐,𝐿(𝛼) – Componente longitudinal da força 

resultante da corrente (kN); 
𝐹𝑐,𝑇(𝛼) - Componente transversal da força da 

força resultante da corrente (kN); 
𝜌𝑤 – Massa volúmica da água (t/m3); 

𝑉𝑐.𝑡 – Velocidade da corrente (m/s); 

𝐶𝐷𝐶,𝐿 − Factor de forma (adimensional) referente 

à corrente que atua na direção paralela ao eixo 
longitudinal da embarcação – Tabela 4.6.5.60 da 
ROM; 
𝐶𝐷𝐶,𝑇 - Factor de forma (adimensional) referente 

à corrente que atua na direção transversal ao 
eixo longitudinal da embarcação – Tabela 
4.6.5.60 da ROM; 
 

𝐴𝐶,𝐿 – área da embarcação submersa projetada 

no plano longitudinal (m2); 
𝐴𝐶,𝑇 – área da embarcação submersa projetada 

no plano transversal (m2); 
𝛼 – Angulo formado entre o eixo longitudinal da 
embarcação e a direção de atuação da 
corrente, de popa para popa; 
∅- Angulo formado entre o eixo longitudinal da 
embarcação e a direção da força resultante, de 
popa para proa; 
𝐵 – Boca da embarcação (m); 
𝐿𝑃𝑃 – Distancia entre perpendiculares da 
embarcação (m); 
𝐷 – Calado da embarcação (Embarcação Full). 
 

Tabela III-5 – Parâmetros de Pressão de Corrente 

v long. (m/s) v trans. (m/s) v vetorial (m/s) α Φ 

1 0,5 1,12 26,6 73,4 
 

 
 

Tabela III-6 – Área Submersa (Náutica) 

Casos AC,L [m2] AC,T [m2] 

Em Carga 4650 642 

Em Lastro 930 128,4 
 

 
Tabela III-7 – Parâmetros de Fator de Forma 

de Corrente 

Casos Em Carga Em Lastro 

h/D 1,17 5,67 

CDC,L 0,9 0,6 

CDV,T 6,3 1,05 
 

 
Tabela III-8 – Forças devido à Pressão de Corrente 

Casos Em Carga Em Lastro 

RC.Pressão (α) [kN] 5777,0 234,81 

FC.Pressão,L (α) [kN] 1648,73 67,0 

FC.Pressão,T (α) [kN] 5536,75 225,05 
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Fator externo - Ação da Corrente – Componente de Atrito (segundo a norma ROM [28]) 

𝐹𝐶𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜,𝐿(𝛼) =
𝜌𝑤

2
∙ 𝑉2

𝐶,𝑡 ∙ 𝐶𝑎𝐶(𝛼) ∙ 𝐴
∗
𝐶,𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠

2𝛼             (III.13) 

𝐹𝐶𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜,𝑇(𝛼) =
𝜌𝑤

2
∙ 𝑉2

𝐶,𝑡 ∙ 𝐶𝑎𝐶(𝛼) ∙ 𝐴
∗
𝐶,𝑇 ∙ 𝑠𝑒𝑛

2𝛼𝛼          (III.14) 

𝐶𝑎𝐶 =
0.075

(𝑙𝑜𝑔10(𝑅𝑒) − 2)2
 

(III.15) 

 

𝐴∗𝐶,𝐿 = (𝐵 + 2𝐷) ∙ 𝐿𝑃𝑃 (III.16) 

𝐴∗𝐶,𝑇 = (𝐵 + 2𝐷) ∙ 𝐵 (III.17) 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑐 ∙ 𝐿𝑃𝑃 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼)

ν
 

(III.18) 

 
 

 
 

𝐹𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜,𝐿(𝛼) Componente longitudinal da força produzida pelo atrito entre a corrente e o casco da 

embarcação (kN); 
𝐹𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜,𝑇(𝛼) Componente transversal da força produzida pelo atrito entre a corrente e o casco da 

embarcação (kN); 
𝜌𝑤 – Massa volúmica da água (t/m3); 
𝑉𝑐.𝑡 – Velocidade da corrente (m/s); 

𝐶𝑎𝐶 – Coeficiente de atrito do casco da embarcação (adimensional), que leva em consideração o 
número de Reynolds – Tabela 4.6.4.61 da ROM; 
𝛼 – Angulo formado entre o eixo longitudinal da embarcação e a direção de atuação da corrente, de 
popa para proa; 
𝐴∗𝐶,𝐿– área da embarcação molhada longitudinal; 

𝐴∗𝐶,T– área da embarcação molhada transversal; 

𝑅𝑒– Número de Reynolds; 

𝐵 – Boca da embarcação (m); 

𝐿𝑃𝑃 – Distancia entre perpendiculares da embarcação; 
𝐷 – Calado da embarcação (Embarcação Full) 

ν  - Viscosidade cinemática do fluido (m2/s) 
 

Tabela III-9 – Parâmetros do Atrito devido à Corrente 

v long. (m/s) v trans. (m/s) v vetorial (m/s) α Re CaC 

1,0 0,5 1,12 26,6 271929824,6 0,0018 

 
Tabela III-10 – Parâmetros de Fator de Forma 

Casos AaC,L AaC,T 

Em Carga 22568 14552 

Em Lastro 15128 13524,8 

 
Tabela III-11 – Forças devido ao atrito da Corrente 

Casos Em Carga Em Lastro 

FC.Atrito,L (α) [kN] 20,44 13,70 

FC.Atrito,T (α) [kN] 3,295 3,06 
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Anexo IV - Cálculo da Rigidez de Rotação 𝑲𝜽𝟐 

É apresentada seguidamente a tabela com os resultados obtidos da componente ∑𝐾𝑥𝑖 ∙ 𝑒
2
𝑦𝑖 pelo 

método de diafragma rígido. 
 

Alinhamento 
𝑒𝑦𝑖 i 

(m) 

𝐾𝑥𝑖 
(kN/m) 

𝐾𝑥𝑖 ∙ 𝑒
2
𝑦𝑖 

(kN.m) 

δ𝑥𝑖 
(m) 

𝑅𝑥𝑖 
 (kN) 

1 -109,62 5062,9 60838549,1 0,0001909 0,97 
2 -105,56 25445,8 283540125,7 0,0001839 4,68 
3 -101,5 4192,9 43196714,0 0,0001768 0,74 
4 -97,44 25445,8 241596320,1 0,0001697 4,32 
5 -93,38 4192,9 36561698,7 0,0001627 0,68 
6 -89,32 25445,8 203008019,0 0,0001556 3,96 
7 -85,26 4192,9 30479601,4 0,0001485 0,62 
8 -81,2 25445,8 167775222,3 0,0001414 3,60 
9 -77,14 4192,9 24950422,0 0,0001344 0,56 
10 -73,08 25445,8 135897930,1 0,0001273 3,24 
11 -69,02 4192,9 19974160,6 0,0001202 0,50 
12 -64,96 25445,8 107376142,3 0,0001132 2,88 
13 -60,9 4192,9 15550817,0 0,0001061 0,44 
14 -56,84 25445,8 82209858,9 0,0000990 2,52 
15 -52,78 4192,9 11680391,5 0,0000919 0,39 
16 -48,72 25445,8 60399080,0 0,0000849 2,16 
17 -44,66 4192,9 8362883,8 0,0000778 0,33 
18 -40,6 25445,8 41943805,6 0,0000707 1,80 
19 -36,54 4192,9 5598294,1 0,0000636 0,27 
20 -32,48 25445,8 26844035,6 0,0000566 1,44 
21 -28,42 4192,9 3386622,4 0,0000495 0,21 
22 -24,36 25445,8 15099770,0 0,0000424 1,08 
23 -20,3 4192,9 1727868,6 0,0000354 0,15 
24 -16,24 25445,8 6711008,9 0,0000283 0,72 
25 -12,18 4192,9 622032,7 0,0000212 0,09 
26 -8,12 25445,8 1677752,2 0,0000141 0,36 
27 -4,06 4192,9 69114,7 0,0000071 0,03 
28 0 25445,8 0,0 0,0000000 0,00 
29 4,06 4192,9 69114,7 -0,0000071 -0,03 
30 8,12 25445,8 1677752,2 -0,0000141 -0,36 
31 12,18 4192,9 622032,7 -0,0000212 -0,09 
32 16,24 25445,8 6711008,9 -0,0000283 -0,72 
33 20,3 4192,9 1727868,6 -0,0000354 -0,15 
34 24,36 25445,8 15099770,0 -0,0000424 -1,08 
35 28,42 4192,9 3386622,4 -0,0000495 -0,21 
36 32,48 25445,8 26844035,6 -0,0000566 -1,44 
37 36,54 4192,9 5598294,1 -0,0000636 -0,27 
38 40,6 25445,8 41943805,6 -0,0000707 -1,80 
39 44,66 4192,9 8362883,8 -0,0000778 -0,33 
40 48,72 25445,8 60399080,0 -0,0000849 -2,16 
41 52,78 4192,9 11680391,5 -0,0000919 -0,39 
42 56,84 25445,8 82209858,9 -0,0000990 -2,52 
43 60,9 4192,9 15550817,0 -0,0001061 -0,44 
44 64,96 25445,8 107376142,3 -0,0001132 -2,88 
45 69,02 4192,9 19974160,6 -0,0001202 -0,50 
46 73,08 25445,8 135897930,1 -0,0001273 -3,24 
47 77,14 4192,9 24950422,0 -0,0001344 -0,56 
48 81,2 25445,8 167775222,3 -0,0001414 -3,60 
49 85,26 4192,9 30479601,4 -0,0001485 -0,62 
50 89,32 25445,8 203008019,0 -0,0001556 -3,96 
51 93,38 4192,9 36561698,7 -0,0001627 -0,68 
52 97,44 25445,8 241596320,1 -0,0001697 -4,32 
53 101,5 4192,9 43196714,0 -0,0001768 -0,74 
54 105,56 25445,8 283540125,7 -0,0001839 -4,68 
55 109,62 5062,9 60838549,1 -0,0001909 -0,97 

 ∑ 806178,3 3,27E+09   
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Anexo V - Esforços de Cálculo por Combinação nos Eixos Condicionantes (D e 

F) – Solução Base 

 

 

 

 

Combinação
Eixo D

Situação de Compressão
N (kN) Vx (kN) Vy (kN) Mx (kNm) My (kNm)

Estaca do Alinhamento 1 -3408,7 46,2 -28,1 -285,8 298,0

Estaca do 1ª Cavalete -4449,9 47,6 -25,3 -260,7 344,7

Estaca do 2ª Cavalete -4544,6 -47,3 -18,7 -192,8 342,7

Estaca do Alinhamento 55 -3410,4 28,7 28,7 291,3 297,7

Estaca do Alinhamento 1 -3133,0 43,4 -29,5 -299,6 279,6

Estaca do 1ª Cavalete -4095,3 47,2 -20,6 -212,7 341,8

Estaca do 2ª Cavalete -3996,2 49,2 -21,0 -216,3 356,2

Estaca do Alinhamento 55 -3425,7 30,6 30,6 311,4 305,6

Estaca do Alinhamento 1 -3123,5 43,8 -27,9 -283,9 282,4

Estaca do 1ª Cavalete -4226,3 44,6 -25,3 -260,7 322,9

Estaca do 2ª Cavalete -4121,2 52,0 -21,6 -222,2 376,6

Estaca do Alinhamento 55 -3129,8 33,3 33,3 338,4 225,1

Estaca do Alinhamento 1 -3210,0 38,6 -24,5 -248,9 371,9

Estaca do 1ª Cavalete -4544,6 52,5 -27,3 -281,4 380,5

Estaca do 2ª Cavalete -4182,6 53,3 -20,5 -211,3 385,9

Estaca do Alinhamento 55 -3138,4 30,2 30,2 307,2 285,2

Estaca do Alinhamento 1 -3133,0 45,3 -32,8 -332,8 292,0

Estaca do 1ª Cavalete -4331,1 44,6 -32,7 -336,7 323,2

Estaca do 2ª Cavalete -4216,7 49,1 -23,2 -239,2 355,5

Estaca do Alinhamento 55 -3123,6 47,9 32,5 330,1 309,0

Estaca do Alinhamento 1 -3123,4 45,4 -29,2 -297,0 293,0

Estaca do 1ª Cavalete -4337,4 44,7 -29,2 -300,7 324,0

Estaca do 2ª Cavalete -4223,8 49,2 -22,4 -231,3 356,4

Estaca do Alinhamento 55 -3132,4 43,0 34,2 347,6 277,2

ELU

SC

ELU

MHC

ELU

Atracação

ELU

STS transversal

ELU

STS Longitudinal

ELU

Temperatura

Combinação
Eixo D

Situação de Tração
N (kN) Vx (kN) Vy (kN) Mx (kNm) My (kNm)

Estaca do 1ª Cavalete 1077,2 21,0 27,1 251,9 323,8

Estaca do 2ª Cavalete 944,0 19,9 28,4 263,9 306,2

Estaca do 1ª Cavalete 995,8 19,3 28,5 265,3 298,1

Estaca do 2ª Cavalete 888,4 19,3 29,9 278,0 297,2

ELU

STS transversal

ELU - Atracação
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Combinação
Eixo F

Situação de Compressão
N (kN) Vx (kN) Vy (kN) Mx (kNm) My (kNm)

Estaca do Alinhamento 1 -5190,7 -67,8 -63,2 -558,2 -585,8

Estaca do Alinhamento 2 -5017,8 -63,0 -58,8 -519,2 -544,0

Estaca do Alinhamento 27 -4914,5 -30,8 -51,3 -453,1 -266,1

Estaca do Alinhamento 54 -4982,0 -58,0 -46,7 -412,8 -501,2

Estaca do Alinhamento 55 -5146,6 -63,3 -57,8 -510,5 -547,3

Estaca do Alinhamento 1 -4515,1 -59,0 -60,4 -559,9 -535,5

Estaca do Alinhamento 2 -4378,4 -53,5 -56,3 -521,7 -485,4

Estaca do Alinhamento 27 -4324,1 -26,5 -49,3 -456,9 -240,1

Estaca do Alinhamento 54 -4336,6 -50,1 -44,2 -409,7 -454,8

Estaca do Alinhamento 55 -4501,8 -55,0 -47,2 -438,1 -498,9

Estaca do Alinhamento 1 -4867,7 -64,7 -57,3 -526,5 -581,7

Estaca do Alinhamento 2 -4630,5 -61,3 -55,2 -487,8 -529,7

Estaca do Alinhamento 27 -4537,8 -28,3 -45,3 -416,3 -254,4

Estaca do Alinhamento 54 -4549,8 -54,0 -40,9 -375,5 -485,1

Estaca do Alinhamento 55 -4730,8 -59,2 -43,1 -395,6 -532,0

Estaca do Alinhamento 1 -3662,4 -39,4 -60,3 -507,6 -323,8

Estaca do Alinhamento 2 -3979,8 -39,0 -56,2 -472,9 -320,8

Estaca do Alinhamento 27 -4223,2 -13,1 -46,5 -390,8 -108,0

Estaca do Alinhamento 54 -3938,7 -33,8 -43,7 -368,0 -278,2

Estaca do Alinhamento 55 -4043,4 -35,1 -42,4 -393,2 -288,4

Estaca do Alinhamento 1 -4554,7 -61,8 -57,4 -535,2 -563,0

Estaca do Alinhamento 2 -4371,8 -57,3 -53,3 -496,7 -522,0

Estaca do Alinhamento 27 -4323,7 -26,4 -48,1 -448,5 -240,4

Estaca do Alinhamento 54 -4333,4 -51,8 -44,0 -410,4 -472,1

Estaca do Alinhamento 55 -4500,4 -56,9 -48,7 -429,9 -518,3

Estaca do Alinhamento 1 -4578,2 -59,8 -59,3 -539,3 -532,2

Estaca do Alinhamento 2 -4381,5 -55,2 -57,6 -524,0 -491,2

Estaca do Alinhamento 27 -4338,6 -27,7 -47,2 -416,9 -246,4

Estaca do Alinhamento 54 -4338,6 -51,3 -46,4 -422,4 -456,8

Estaca do Alinhamento 55 -4512,1 -56,4 -49,0 -445,9 -502,3

ELU

Amarração

ELU

Temperatura

ELU

STS vertical

ELU

STS Longitudinal

ELU

STS Transversal

ELU

SC
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Anexo VII- Método Aoki-Velloso  

A seguinte tabela seguinte apresenta a estimativa de carga segundo o método de Aoki Velloso para a 

solução de estaca circular oca com diâmetro exterior de 90 cm e espessura de parede de 15 cm. 

 

A carga admissível à cota (-45,0) corresponde a 5091 kN. 

  

(C) (T) 

Ø (m) Ap (m2) U (m) F1 F2 FSP FSL FSL (C) - compressão

0,90 0,6362 2,8274 1,75 3,50 1,6 1,6 2,0 (T) - tracção

(C) (T) 

Descrição
Z

 (m)
SPT

K 

(kN/m2)

α 

(%)

rP 

(kN/m2)

rL 

(kN/m2)

RP 

(kN)

RL 

(kN)

RP,adm 

(kN)

RL,adm 

(kN)

RR 

(kN)

RR,adm 

(kN)

RR,adm 

(kN)

Cota 

(m)

Lâmina de água 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Lâmina de água 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,00

Lâmina de água 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,00

Lâmina de água 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,00

Lâmina de água 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,00

Lâmina de água 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,00

Lâmina de água 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,00

Lâmina de água 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,00

Argila Siltosa 9,5 1,4 220 0,04 176 4 112 10 70 6 122 76 5 -8,00

Argila Siltosa 10,5 1,3 220 0,04 163 3 104 19 65 12 123 77 10 -9,00

Argila Siltosa 11,5 1,5 220 0,04 189 4 120 30 75 19 150 94 15 -10,00

Argila Siltosa 12,5 1,4 220 0,04 176 4 112 40 70 25 152 95 20 -11,00

Argila Siltosa 13,5 1,5 220 0,04 189 4 120 50 75 32 170 107 25 -12,00

Argila Siltosa 14,5 1,9 220 0,04 239 5 152 64 95 40 216 135 32 -13,00

Argila Siltosa 15,5 2 220 0,04 251 5 160 78 100 49 238 149 39 -14,00

Argila Siltosa 16,5 2 220 0,04 251 5 160 92 100 58 252 158 46 -15,00

Argila Siltosa 17,5 2 220 0,04 251 5 160 107 100 67 267 167 53 -16,00

Areia 18,5 2,4 1000 0,014 1371 10 872 134 545 84 1006 629 67 -17,00

Areia 19,5 3,3 1000 0,014 1886 13 1200 171 750 107 1371 857 86 -18,00

Areia 20,5 4 1000 0,014 2286 16 1454 216 909 135 1670 1044 108 -19,00

Areia 21,5 4 1000 0,014 2286 16 1454 262 909 163 1716 1072 131 -20,00

Areia 22,5 4 1000 0,014 2286 16 1454 307 909 192 1761 1101 153 -21,00

Areia 23,5 4 1000 0,014 2286 16 1454 352 909 220 1806 1129 176 -22,00

Argila Siltosa 24,5 3 220 0,04 377 8 240 373 150 233 613 383 187 -23,00

Argila Siltosa 25,5 3 220 0,04 377 8 240 395 150 247 635 397 197 -24,00

Argila Siltosa 26,5 4 220 0,04 503 10 320 423 200 264 743 464 212 -25,00

Areia 27,5 4,7 1000 0,014 2686 19 1709 476 1068 298 2185 1366 238 -26,00

Areia 28,5 13 1000 0,014 7429 52 4726 623 2954 390 5349 3343 312 -27,00

Argila Siltosa 29,5 4 220 0,04 503 10 320 652 200 407 972 607 326 -28,00

Argila Siltosa 30,5 4 220 0,04 503 10 320 680 200 425 1000 625 340 -29,00

Argila Siltosa 31,5 5 220 0,04 629 13 400 716 250 447 1116 697 358 -30,00

Areia 32,5 20 1000 0,014 11429 80 7271 942 4544 589 8212 5133 471 -31,00

Areia 33,5 24 1000 0,014 13714 96 8725 1213 5453 758 9938 6211 607 -32,00

Areia 34,5 35 1000 0,014 20000 140 12723 1609 7952 1006 14333 8958 805 -33,00

Areia 35,5 28 1000 0,014 16000 112 10179 1926 6362 1204 12105 7565 963 -34,00

Areia 36,5 18 1000 0,014 10286 72 6543 2129 4090 1331 8673 5421 1065 -35,00

Argila Arenosa 37,5 7 350 0,024 1400 17 891 2177 557 1361 3068 1917 1088 -36,00

Argila Arenosa 38,5 10 350 0,024 2000 24 1272 2245 795 1403 3517 2198 1122 -37,00

Argila Arenosa 39,5 9 350 0,024 1800 22 1145 2306 716 1441 3451 2157 1153 -38,00

Areia 40,5 14 1000 0,014 8000 56 5089 2464 3181 1540 7554 4721 1232 -39,00

Areia 41,5 27 1000 0,014 15429 108 9815 2770 6135 1731 12585 7866 1385 -40,00

Areia 42,5 26 1000 0,014 14857 104 9452 3064 5907 1915 12515 7822 1532 -41,00

Areia 43,5 38 1000 0,014 21714 152 13814 3493 8634 2183 17307 10817 1747 -42,00

Areia 44,5 46 1000 0,014 26286 184 16722 4014 10451 2509 20736 12960 2007 -43,00

Silte Arenoso 45,5 15 550 0,022 4714 52 2999 4160 1874 2600 7159 4475 2080 -44,00

Silte Arenoso 46,5 19 550 0,022 5971 66 3799 4346 2374 2716 8145 5091 2173 -45,00

Silte Arenoso 47,5 20 550 0,022 6286 69 3999 4542 2499 2838 8540 5338 2271 -46,00

Silte Arenoso 48,5 38 550 0,022 11943 131 7598 4913 4749 3071 12511 7819 2456 -47,00
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Anexo VIII - Esforços de Cálculo por Combinação nos Eixos Condicionantes (D 

e F) – Variante Beta 

 

 

 

 

  

Combinação
Eixo D

Situação de Compressão
N (kN) Vx (kN) Vy (kN) Mx (kNm) My (kNm)

Estaca do Alinhamento 1 -4352,5 49,4 -29,7 -403,2 423,5

Estaca do 1ª Cavalete -5179,2 59,8 -51,0 -404,6 460,1

Estaca do 2ª Cavalete -5135,1 65,2 -38,1 -302,2 501,9

Estaca do Alinhamento 55 -4260,3 41,9 29,6 402,0 431,1

Estaca do Alinhamento 1 -4214,3 40,8 -30,8 -418,1 418,9

Estaca do 1ª Cavalete -5320,7 59,1 -45,4 -360,3 454,9

Estaca do 2ª Cavalete -5144,3 60,6 -39,0 -309,4 466,5

Estaca do Alinhamento 55 -4224,1 40,0 31,8 430,8 411,4

Estaca do Alinhamento 1 -4098,8 41,1 -29,3 -397,8 422,2

Estaca do 1ª Cavalete -5210,4 62,4 -48,6 -385,7 479,9

Estaca do 2ª Cavalete -5168,4 67,5 -39,8 -316,1 518,9

Estaca do Alinhamento 55 -3998,5 31,3 34,5 468,3 322,1

Estaca do Alinhamento 1 -4168,1 48,9 -23,9 -324,4 503,0

Estaca do 1ª Cavalete -5390,0 67,9 -49,1 -390,2 522,4

Estaca do 2ª Cavalete -5224,0 68,9 -41,5 -329,4 529,9

Estaca do Alinhamento 55 -4076,0 39,6 27,5 372,4 407,2

Estaca do Alinhamento 1 -4013,6 38,3 -32,6 -442,7 394,0

Estaca do 1ª Cavalete -5062,3 57,4 -56,9 -452,2 441,4

Estaca do 2ª Cavalete -5023,7 57,3 -51,7 -410,8 441,1

Estaca do Alinhamento 55 -4076,6 37,0 33,5 455,0 380,4

Estaca do Alinhamento 1 -4002,8 34,2 -34,0 -461,3 351,3

Estaca do 1ª Cavalete -5073,6 62,4 -52,0 -412,8 480,3

Estaca do 2ª Cavalete -5031,1 63,8 -44,1 -350,5 491,1

Estaca do Alinhamento 55 -3903,0 34,7 35,0 475,3 357,0

ELU

SC

ELU

MHC

ELU

Atracação

ELU

STS transversal

ELU

STS Longitudinal

ELU

Temperatura

Combinação
Eixo D

Situação de Tração
N (kN) Vx (kN) Vy (kN) Mx (kNm) My (kNm)

Estaca do 1ª Cavalete 1219,5 33,4 35,0 298,6 443,0

Estaca do 2ª Cavalete 1022,7 30,5 35,2 300,6 404,6

Estaca do 1ª Cavalete 1142,3 30,6 34,5 294,4 405,7

Estaca do 2ª Cavalete 964,4 27,8 34,4 293,2 368,2

ELU

STS transversal

ELU - Atracação
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Combinação
Eixo F

Situação de Compressão
N (kN) Vx (kN) Vy (kN) Mx (kNm) My (kNm)

Estaca do Alinhamento 1 -6589,0 -91,0 -85,5 -813,0 -861,2

Estaca do Alinhamento 2 -6375,5 -80,2 -76,7 -729,4 -759,4

Estaca do Alinhamento 21 -6052,3 -46,5 -60,9 -578,9 -440,2

Estaca do Alinhamento 42 -6553,7 -71,8 -64,4 -612,3 -679,2

Estaca do Alinhamento 43 -5972,8 -72,8 -76,0 -722,4 -689,0

Estaca do Alinhamento 1 -5785,0 -79,8 -82,1 -796,7 -785,3

Estaca do Alinhamento 2 -5624,7 -68,0 -75,0 -727,0 -669,3

Estaca do Alinhamento 21 -5219,0 -38,1 -59,5 -577,5 -374,8

Estaca do Alinhamento 42 -5671,5 -61,3 -61,4 -601,3 -603,7

Estaca do Alinhamento 43 -5092,7 -61,9 -63,3 -613,5 -608,9

Estaca do Alinhamento 1 -5765,0 -87,0 -81,0 -770,4 -823,7

Estaca do Alinhamento 2 -5612,9 -76,8 -71,9 -683,7 -727,0

Estaca do Alinhamento 21 -5216,1 -41,4 -55,3 -525,7 -392,0

Estaca do Alinhamento 42 -5665,7 -68,1 -58,5 -556,1 -644,1

Estaca do Alinhamento 43 -5094,8 -69,0 -58,7 -557,8 -652,8

Estaca do Alinhamento 1 -4730,8 -49,7 -72,8 -691,9 -469,9

Estaca do Alinhamento 2 -5252,8 -45,8 -64,6 -614,1 -433,0

Estaca do Alinhamento 21 -5105,5 -17,9 -46,5 -441,9 -169,3

Estaca do Alinhamento 42 -5299,2 -36,9 -52,1 -495,9 -348,8

Estaca do Alinhamento 43 -5328,7 -39,3 -54,1 -514,0 -371,8

Estaca do Alinhamento 1 -5771,5 -85,4 -82,1 -780,9 -807,9

Estaca do Alinhamento 2 -5616,9 -75,8 -73,0 -694,6 -717,4

Estaca do Alinhamento 21 -5218,4 -39,7 -59,6 -566,4 -376,0

Estaca do Alinhamento 42 -5667,4 -66,2 -63,3 -601,8 -627,0

Estaca do Alinhamento 43 -5089,6 -67,1 -63,4 -602,5 -635,0

Estaca do Alinhamento 1 -5798,2 -82,6 -85,0 -808,2 -781,2

Estaca do Alinhamento 2 -5630,6 -71,5 -77,0 -731,9 -676,3

Estaca do Alinhamento 21 -5676,8 -40,5 -55,3 -525,6 -383,1

Estaca do Alinhamento 42 -5676,8 -64,1 -65,2 -619,9 -606,2

Estaca do Alinhamento 43 -5102,2 -64,8 -66,0 -627,2 -613,0

ELU

Amarração

ELU

Temperatura

ELU

STS vertical

ELU

STS Longitudinal

ELU

STS Transversal

ELU

SC


