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Sumário : O trabalho apresenta uma descrição sumária das soluções utilizadas na execução 
de três Terminais Offshore, sendo um na Terra do Fogo – Argentina em condições locais 
extremamente adversas e os outros dois no Nordeste de Brasil sujeitos a ventos e ondas 
constantes. 

Apresenta-se especificamente os métodos desenvolvidos para a execução das fundações com 
recurso a equipamentos e estruturas auxiliares inovadoras. 

Aborda-se as vantagens técnicas e qualitativas do emprego de estacas pré fabricadas 
eventualmente pré esforçadas em comparação a soluções de gravidade e estacas betonadas 
“in situ”. 

 

1 - Introdução 

 

1.1 Localização 

 

Os Terminais descritos a seguir localizam-se 
na América do Sul, dois no Nordeste do Brasil 
(Terminal Portuário de Sergipe e Complexo 
Industrial e Portuário de Pecém) e o terceiro 
na Terra do Fogo – Argentina (Puerto Caleta 
la Misión). 

 

1.2 Características 

 

O Terminal Portuário de Sergipe 
encontra-se localizado no Nordeste do 
Brasil a 80 km ao sul da Foz do Rio 
São Francisco numa zona sujeita a 
intenso transporte litoral onde a 
plataforma continental se estende para 
o mar com talude bastante suave 
atingindo as profundidades de – 12 m 
somente a 3.500m da costa sendo 
constituído por: 

• Ponte de Acesso com 3.100 m 

• Cais rebocador com 100m 

• Cais principal com 340 m para 
navios de 35.000 tdw 

• Molhe com 780 m  

 

 



O Complexo Industrial e Portuário de 
Pecém localiza-se a 60 km a Este da 
cidade de Fortaleza numa área 
caracterizada por ventos e ondas 
constantes, fortes correntes litorais e 
profundidades naturais de – 18m 
adequadas aos navios de projecto a 
cerca de 2.900 m da costa, sendo 
constituído nesta fase por: 

• Ponte de Acesso com 2.860 m 

• Cais de Minério e Produtos 
Siderúrgicos com 350 m para navios 
de 120.000tdw  

• Cais Graneis Líquidos para navios 
de 175.000 tdw  

• Molhe com 1.700 m 

 

O Porto de Caleta la Misión em Terra 
do Fogo - Argentina localiza-se a 1.000 
km da Antárctida numa região com 
condições climáticas e oceanográficas 
extremamente adversas, temperaturas 
de –20ºC no Inverno, ventos constantes 
e de até 120 km/h ,marés vivas de 9,3 
m de amplitude e alturas de ondas 
significativas de 7,5 m, sendo a zona 
costeira formada por recifes que se 
estendem até 2 km fora e o Terminal 
multipropósito composto nesta etapa 
por : 

• Ponte de Acesso com 1.700 m 

• Cais com 260 m para navios de até 
40.000 tdw 

• Molhe com 820 m 

 

2 Descrição das fundações e método de execução 

 

2.1  Terminal Portuário de Sergipe 

 

2.1.1 Características geotécnicas 

 

O perfil geotécnico da Ponte de Acesso ao Cais e Molhe de Abrigo é bastante complexo 
considerando a variação constante de  espessuras das camadas de areia e de argila orgânica. 

A costa caracteriza-se superficialmente por solos arenosos com 18 m de espessura 
sobrepostos às argilas orgânicas, que gradualmente para o largo diminuem para 
aproximadamente 4 m ocorrendo então mantos de argila das mesmas características com 
espessura variável de 12 a 25 m que se sobrepõem aos solos arenosos. 

 

 



  

 

 

2.1.2 Soluções adoptadas para as fundações 

Considerando os perfis geotécnicos e as condições locais basicamente foram determinados 
dois tipos de fundações : 

• Para os primeiros 1.200m 
da Ponte (correspondente á 
zona de rebentação) 
estacas cilíndricas ôcas pré 
fabricadas ∅ 0,70 m, com 
comprimento de 38 m e 
ponta metálica do mesmo 
diâmetro soldada a anel 
previamente encastrado na 
extremidade da estaca pré 
fabricada com 
comprimentos em função 
da espessura da camada de argila orgânica, ou seja estacas cravadas com comprimentos 
variando de 38 a 52 m. 

• Para os restantes 1.900 m da Ponte estacas metálicas de ∅ 1,30 m cravadas, escavadas 
até à camada de areia e betonadas “in situ” com 40 m.  

 

   

 

2.1.3 Método de execução das obras 

 

As condições locais em mar aberto, particularmente profundidades baixas e rebentação até 
1.200m da costa e ondas de intensidade média (Hs =4,0 m) com bastante frequência 
determinaram o método de execução da obra, tornando impraticável a recorrência a 
equipamentos flutuantes.  

 

   



Para tanto o projecto foi adequado a esses 
condicionantes de construção em mar aberto e as 
soluções de execução independentes o máximo 
possível das condições de mar, tendo-se optado pelo 
uso de Cantitraveller para o primeiro tramo de 1.200 m 
com vãos de 10 m e recorrendo a uma Jack – Up, para 
os restantes 1.900 m. Modificou-se o sistema estrutural 
passando-se os vãos para 40 m, de tal modo a reduzir 
ao mínimo as movimentações e correspondentes 
operações de “jack-down“.  

Por razões técnicas como por 
exemplo a necessidade de 
executar a berma geotécnica 
do quebra-mar com 
antecedência, de modo a 
garantir-se a redução das 
pressões neutras e por sua 
vez a execução da Ponte de 
Acesso ao Quebra-mar antes 
do lançamento de rocha com 
barcaça, bem como o 
cumprimento do prazo global 
da obra tornou-se necessário 
abrir três frentes de 
execução. 

A primeira a Ponte de Acesso 
ao Cais e saindo da praia 
com o sistema Canti traveller, 
a segunda a da Ponte de 
Acesso ao Quebra-mar com 
Jack-up e a terceira o Cais de serviço da obra (futuro cais de rebocadores) com uma segunda 
Jack-up, que permitiu posteriormente a execução da berma geotécnica com barcaça. 

O Cantitraveller era composto basicamente de 4 vigas trilho que se apoiavam sobre as estacas 
já executadas. Sobre as vigas trilho, existia um carro de apoio para o guindaste de 150 ton, 
martelo de 7,5 ton de pistão, compressor e gerador. Na sua extremidade e de ambos os lados 
dispunha de treliças em balanço que serviam de guias para a cravação das estacas pré 
fabricadas. Após a cravação das estacas era montado um sistema de contraventamento 
metálico que garantia a rigidez do conjunto executado. Uma vez terminada a fundação de um 
eixo, o guindaste içava as duas vigas trilho apoiadas no vão anterior e lançava sobre as novas 
estacas. O carro de apoio era então "puxado" sobre as vigas trilho com o auxílio de guinchos 
até atingir a nova posição. Neste instante, o Cantitraveller ficava posicionado no vão 
compreendido entre o novo eixo e o eixo anterior, e a treliça pronta para executar a fundação 
do eixo seguinte. 

 

  



  

  

 

Detalhe Cantitraveller 

As duas Jack-ups mobilizadas para a obra eram similares e constituídas por uma plataforma de 
50 x 25 x 4 m, com quatro pernas de 45 m de altura móveis por sistema especial de guinchos, 
além de 8 guinchos de movimentação quando em flutuação. Para atender especificamente à 
obra estavam equipadas com grua principal de 250 ton e secundária de 30 ton, central de betão 
de 20 m3 hora, bomba e boom para betão, martelos a diesel de 12 ton pistão, compressores, 
geradores e guias para cravação das estacas além de escritórios, dormitórios, refeitórios e 
WCs. 

Devido à largura da Ponte de Acesso e para 
não interferir com as restantes actividades as 
estacas chegavam à frente de cravação em 
vagonetes cujo trilho estava instalado na viga 
pré fabricada apoiada no balanço do capitel 
para suporte da tubulação futura. 

As estacas transportadas até à frente eram 
então içadas pela Grua do Cantitraveller, 
colocadas na guia e cravadas com martelo até 
à nega com martelo de 7,5 ton de pistão. 
Foram realizados ensaios dinâmicos para 
verificação da capacidade de carga, 
integridade da estaca e eficiência do martelo. 

       Transporte 
      

  

Içamento                  Colocação                 Cravação  vertical         Cravação Inclinada 

 



Para a execução do segundo tramo da Ponte 
de Acesso realizada com a Jack-up as camisas 
metálicas de ∅ 1,30 m eram cravadas com 
sistema de guias em dois níveis apoiadas e 
posicionadas com hidráulicos, até à nega 
penetrando 8 a 10 m na segunda camada de 
areia. A escavação interna atingia somente 2 m 
na camada de areia para garantir que o pé  da 
estaca não seria descomprimido. 

Os inertes e cimento já pesados e dosados em 
terra em bolsas impermeáveis eram levados 
para a Jack – up e o betão produzido com a 
central instalada na mesma. A betonagem era 
realizada por bombeio com boom e sistema 
tremie desde o nível da escavação interna até à 
cota de corte da estaca.  

 

Posteriormente ao abrirem-se janelas nas camisas metálicas foram detectadas fissuras no 
betão que em alguns casos atingiam as armaduras obrigando a um trabalho de reparação em 
praticamente todas as estacas betonadas “in situ”. A conclusão que se chegou inclusive em 
outros projectos de fundações similares, em zonas sujeitas a correntes ou ondas é que a 
vibração nas estacas durante o período de presa do betão originam inevitavelmente fissuras na 
mesma em particular na zona de recobrimento as armaduras. 

Após a betonagem das estacas era colocado um cimbramento para apoio do bloco casca, e 
betonado “in situ” o enchimento do mesmo assim como a 2ª etapa para apoio das vigas 
longitudinais de 40 m e pré – esforçadas. 

  

  



 

Permitido o acesso ao cais as fundações em estacas pré fabricadas ∅ 0,70 m do mesmo foram 
cravadas com recurso ao Cantitraveller da 1ª etapa da ponte adaptado para a modulação do 
cais com duas linhas laterais verticais e uma central inclinada nos dois sentidos. 

A parte terrestre do quebra-mar foi realizada após concluído o acesso. 

  

     

2.2  Complexo Industrial e Portuário de Pecém 

2.2.1  Características geotécnicas 

O subsolo local caracteriza-se, fundamentalmente, pela presença de um horizonte de rocha 
gnaíssica que, junto à praia, encontra-se subjacente a uma camada de areia, vindo a aflorar a, 
aproximadamente, 700 metros da costa. 

 

 

 



2.2.2 Soluções adoptadas para as fundações 

 

A necessidade de realizar a Ponte de Acesso e os Cais simultâneamente com o molhe de 
abrigo exigiu que o projecto contemplasse a possibilidade de incidência de ondas sobre as 
estacas antes da conclusão da superestrutura. Dessa forma, foram projectados, para a ponte,  

blocos de quatro estacas inclinadas cuja estabilidade não dependesse da existência da 
superestrutura, sendo também levado em consideração que o betão recém lançado deveria 
ficar imune aos esforços introduzidos pelas ondas. Em função do perfil geotécnico e das 
condições referidas atrás descartaram-se as 
soluções de estacas executadas “in situ”. 

Optou-se então por estacas pré fabricadas e pré 
esforçadas em Estaleiro de ∅ 0,80 m. Posterior à 
perfuração do encastramento na rocha através de 
tubo guia previamente cravado na camada de areia 
até atingir o substracto rochoso, as estacas eram 
colocadas e betonado o encastramento. A 
transmissão da carga da estaca (2600kN) ao solo de 
fundação era garantida pela presença do betão 
moldado no local, executado pelo interior do 
elemento pré-fabricado e com plasticidade capaz de assegurar o preenchimento do espaço 
compreendido entre as paredes do furo e da estaca. 

Para tal, foi utilizado um betão com plasticidade (“SLUMP”) superior ou igual a 20 cm e em sua 
composição, o diâmetro máximo do agregado foi limitado a 10 mm. 

A retirada da camisa metálica guia utilizada para execução do pré-furo tinha início uma hora 
após a betonagem era efectuada com auxílio de ferramenta hidráulica, confeccionada na obra 
com essa específica finalidade. 

A eficácia do comportamento do conjunto solo-estaca foi verificada com provas de carga à 
tracção, onde o esforço aplicado de 3500 kN não foi capaz de provocar qualquer deslocamento 
entre a estaca e o terreno. 

 

2.2.3 Método de execução das obras 

 

A Costa do Ceará na qual 
está localizado o Porto de 
Pecém apresenta ventos 
constantes praticamente 
todo o ano que por sua 
vez originam ondas 
também permanentes de 
intensidade média 
(Hs=4,5m). Portanto para 
a execução da obra o uso 
de   
   

 

Inicio da obra – Jack - Up  Jack – Up - Dolfim 

equipamentos flutuantes era impraticável e mesmo a “Jack-up” somente em serviços especiais 
que tivessem poucas operações de mudança de posição. Por esse motivo para a execução 
das Pontes de Acesso e do Cais de produtos siderúrgicos optou-se pelo Cantitraveller, que 
opera independentemente das condições de onda para a realização das fundações. 
  

  



  

Devido ao prazo contratual para a conclusão das obras, o planeamento do método de 
execução previu a construção da Ponte de Acesso com dois Cantitravellers, um saindo da 
praia com treliça e guias para vão de 20 m e grua de 350 ton e outro do mar para a costa. Para 
isso foi construída uma plataforma (intersecção da Ponte com o primeiro Cais) com a jack-up o 
qual permitiu montar o Cantitraveller de fora e além disso instalar mais dois Cantitravellers para 
a construção do Cais de Produtos Siderúrgicos em mar aberto. 

 

  Ponte de Acesso e Cais de Produtos Siderúrgicos 

As fundações das pontes foram executadas com apoio dos Cantitravelllers equipados com 
guias metálicas especiais. Os tubos guias metálicos eram cravadas na areia com martelo 
vibratório até atingirem a capa de rocha e a partir daí com uma perfuradora tipo offshore de alta 
capacidade de torque escavava-se a areia e perfurava-se 6,5 m na rocha com ∅ 0,93 m. 

 

         Cantitraveller 

 



  

  

Colocação de tubo guia Perfuradora offshore 

 

Eram então colocadas as estacas pré fabricadas ∅ 0,80 m por dentro dos tubos guia e 
seguidamente a betonagem com sistema “tremie” do pé da estaca na zona de engaste da 
rocha. Para garantir a imobilidade das estacas e servi r de apoio para os capitéis pré fabricados 
dispunha-se de um sistema metálico rígido. 

Após a ligação “in situ” estacas / capitéis o Cantitraveller era deslocado para o apoio seguinte 
reiniciando-se assim outro ciclo. 

A montagem do vão de 20 m com vigas pré fabricadas e pré esforçadas era realizada com 
duas gruas uma do Cantitraveller e a outra sobre a plataforma já executada. 

O Cais de Produtos Siderúrgicos com 45 m de largura foi construído simultaneamente com dois 
Cantitravellers avançando em paralelo segundo a mesma metodologia de execução mas com 
vãos de 6 m. 

 

 

  Cais de Produtos Siderúrgicos  

 



A construção do Cais de Granéis Líquidos também foi efectuada simultaneamente, realizando-
se as fundações em estacas ∅ 0,80 m do mesmo tipo anterior e superestrutura dos dolfins com 
a Jack – Up, usando-se o processo similar de perfuração e colocação das estacas pré 
fabricadas mas com as guias apoiadas na Jack – Up. 

O Cantitraveller utilizado para a construção da Ponte de ligação dos dois Cais foi adaptado 
para a execução da ponte de acesso e plataforma de operações do Cais de Granéis Líquidos. 

 

  

                                                   

Cais de Granéis Líquidos  

A parte submersa do molhe foi executada com uma barcaça tipo split barge (descarga de 
fundo) e uma vez finalizada a Ponte de Acesso o transporte dos enrocamentos passou a ser 
realizado directamente pelo mesmo até á frente de lançamento. 

 

 

 



 

2.3 Porto de Caleta la Misión 

 

2.3.1 Características geotécnicas 

 

O lugar denominado Caleta la Misión é formado 
por uma pequena baía limitada por um recife 
praticamente horizontal na cota +2,5 m; este tipo 
de formação geotécnica é característica de toda 
a costa Atlântica da Ilha da Terra do Fogo. A 
configuração do recife define uma área de 
atracação em profundidades naturais de –13 m 
(Z.H.) parcialmente protegida na maré baixa. 

 

Os estudos de prospecção geotécnica 
mostraram um perfil longitudinal composto por 
até 25m de solos arenosos e areias argilosas 
sobrepostas aos arenitos e limonites, que 
compõem os recifes, desaparecendo aqueles a 230 m  da costa e ficando os recifes totalmente 
expostos até aproximadamente 1.800 m mergulhando então para a praia submarina de fundos 
– 20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2 Solução adoptada para as fundações 

 

Em face do perfil geotécnico descrito, considerou-se dois tipos distintos de 
fundações:        

1) Para os primeiros 135 m, estacas ∅ 1,30 
m escavadas com camisa perdida 
cravada e escavada até à rocha e 
posterior betonagem “in situ”.  

2) Para o restante da ponte e cais, estacas 
∅ 0,80 m pré fabricadas e pré 
esforçadas, colocadas em préfuro com ∅ 
0,90 m e solidarizadas com argamassa 

Em ambos os casos os blocos são constituídos 
por 4 estacas, que formam um conjunto estável 
travado por uma jaqueta em dois níveis e sem a 
participação da superestrutura. 

 

2.3.3 Método de execução das obras  

 

O tramo inicial em estacas ∅ 1,30 m foi executado com ponte de serviço metálica avançando-
se sobre as estacas estruturais e camisas auxiliares as quais eram retiradas posteriormente. 

Devido ás condições locais de ondas, marés e geotécnicas os métodos convencionais tais 
como pontões especializados e plataformas auto elevatórias foram desconsideradas para a 
execução das fundações dos restantes 1470 m da Ponte de Acesso.  

 

Foi então especificamente  projectada e 
construída para este trabalho uma torre 
metálica com 15 x15 m e 17 m de altura, 
equipada com guias e tubos para perfuração 
e colocação de estacas, uma grua de 110 
ton, uma perfuradora tipo offshore de alta 
capacidade de torque de circulação reversa, 
dois compressores de 10 m3/min cada, duas 
bombas de 600m3/hora e dois guinchos de 
10 ton. 

Em cada extremidade das pernas a torre 
dispunha de dois conjuntos de rolamentos 
para 260 ton de capacidade, 
especificamente projectados e construídos 
para este fim.   
             Torre móvel 
   

  

                              

 



      

Estes conjuntos, deslizavam sobre as vigas de  rolamento que continham batentes para 
controlo da direcção. 

  

 

Viga de rolamento Sistema de rolamento 

 

Talvez o elemento mais complexo da Torre Móvel foi o apoio sobre o recife, que em termos 
operativos teria que ser prático de instalação. Era necessário criar um dispositivo que 
garantisse uma distribuição uniforme da carga no recife, ao mesmo tempo nivelasse e travasse 
as vigas de rolamento de modo a evitar o seu tombamento ou deslocamento por acção das 
ondas. 

Para o apoio e nivelamento das vigas de rolamento da torre foram projectados uns blocos pré 
fabricados especiais com parafusos horizontais para travar as vigas de rolamento as quais por 
sua vez dispunham de parafusos nas suas extremidades de apoio nos blocos para garantir o 
nivelamento. 

 

  Dispositivo de travamento e nivelamento das vigas de rolamento 

 

As dimensões da Torre Móvel correspondiam a um vão o que permitia escavar os furos para as 
quatro estacas inclinadas pelo lado frontal e colocar pela rectaguarda também quatro estacas 
pré fabricadas. 

Para a perfuração foram usados tubos guia fixados a uma estrutura telescópica formada por 
duas plataformas com guias em dois níveis. O mesmo sistema utilizou-se para colocar na 
rectaguarda as estacas assegurando o seu posicionamento, absorver a acção das ondas e 
servir de cimbramento para o capitel pré fabricado de betão armado. 

   



    Perfuração e colocação de estacas  

A perfuração era realizada com maré de média a alta e o transporte, colocação das estacas e 
respectiva ligação com betão na maré baixa. 

Após a colocação do capitel pré fabricado a Torre Móvel era traccionada com guinchos para o 
vão seguinte reiniciando-se um novo ciclo.  

A superestrutura era constituída por vigas longitudinais de 22,50 m pré moldadas e pré 
esforçadas transportadas para a frente com dollies e colocadas com uma viga de lançamento 
de 82 m de comprimento por 3 m de altura equipada com guinchos de movimentação e dois 
pórticos de 25 ton . 

 

  

Torre Móvel e viga de lançamento  Ponte de Acesso e Quebra-mar 

 

 

  

 



 

3 Conclusões 

 

Da experiência em obras marítimas em particular nos Terminais offshore apresentados 
concluímos que as fundações em estacas pré fabricadas cilíndricas e vazadas, eventualmente 
pré esforçadas assim como os métodos de execução apresentam inúmeras vantagens técnicas 
e qualitativas que podem-se resumir como: 

• O aumento de calado dos navios ou  aprofundamentos das instalações portuárias 
existentes tornam técnica e economicamente inviáveis as soluções estruturais de 
gravidade tipo caixotões e blocos de betão. 

• Em estruturas esbeltas e praticamente transparentes como é o caso de estacas em 
zonas sujeitas a ondas e correntes os esforços transmitidos para o conjunto são 
substancialmente menores. 

• Estruturas em estacas não estão sujeitas a erosões na fundação por efeito de ondas, 
correntes ou bow thrusters de navios como é o caso de estruturas de gravidade de 
blocos ou caixotões. 

• Análise realizada em estruturas portuárias com fundações em estacas submetidas a 
sismos mostraram melhor performance que estruturas de gravidade como são 
exemplos os resultados dos sismos de Los Angeles em 1994 e Kobe em 1995. 

• Controlo de qualidade e domínio absoluto da fabricação em série das estacas em 
estaleiro, reduzindo-se ao mínimo as perdas de betão. O mesmo não se aplica a 
estacas betonadas “in situ” e principalmente sujeitas a acção de correntes ou ondas 
durante a presa do betão. 

• Garantia dos prazos pela independência do método de execução das  condições 
climáticas e de ondas, menor numero de operações “ in situ” e menor possibilidade de 
imprevistos traduzindo-se em menores custos finais. 

 

Por ultimo e fundamentalmente pelas razões expostas e respectivas vantagens técnicas e 
económicas, foi projectado para o Terminal de Contentores de Sines uma solução variante 
similar aos dois últimos casos apresentados no que diz respeito ás fundações. 

 

 

 

Em face das características geotécnicas da fundação em solo rochoso e do dimensionamento 
do Cais preconizou-se o uso de estacas pré - fabricadas e pré-esforçadas ∅ 1,10 m 
encastradas 4 m na rocha. 

 

 



 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


