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Este trabalho apresenta uma metodologia para projetos de estruturas portuárias flutuantes a serem 

cçmstruídas na Amazônia, que visa a auxiliar planejadores, projetistas e construtores na concepção e 

execução dessas obras, fornecendo um suporte técnico, prático e objetivo. Compreende uma descri

ção sobre portos amazônicos, a classificação de tipos de estruturas portuárias flutuantes, a descrição 

de seus elementos básicos, fatores condicionantes de projeto, açôes de cargas nessas estruturas, 

análise de flutuabilidade e estabilidade, análise estrutural e dimensionamento e um programa de 

análise e dimensionamento de sistemas de linhas de ancoragem em C ++. A realização desta disserta

ção fundamenta-se nas peculiaridades dos fatores condicionantes de projetos da referida região e na 

escassez de estudos sobre o assunto bem como de documentação nacional a respeito. Além disso, 

outro fator que justifica o trabalho abordado é a grande necessidade do desenvolvimento de termi

nais fluviais na Amazônia como forma de ampliar a sua rede de transportes, objetivando o seu pro

gresso, sua maior integração nacional e, conseqüentemente, o aumento do controle e soberania do 

Estado. Vale ainda ressaltar que tal metodologia vem sendo efetivamente empregada pelo Exército 

Brasileiro desde 2003, em projetos portuários desenvolvidos e em desenvolvimento. 
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Introdução 

No atual cenário da conjuntura econômica 

brasileira, o aquecimento dos mercados e o cres

cimento da produção atingiram patamares tais 

que a infra-estrutura de transportes nacional tem 

operado no seu limite superior e com indesejá

veis restrições em diversas malhas viárias. Em con

seqüência, o Governo vem aproveitando esse in

cremento de prosperidade - com suficiente las-
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tro de receita fiscal - para investir em obras infra

estruturais de grande e médio portes, a fim de 

atender à crescente demanda. 

Neste contexto, espera-se uma expansão 

considerável da infra-estrutura portuária, que per

maneceu praticamente estagnada durante os pe

ríodos de recessão ou sem significativo cresci

mento da economia, mas retomou seu processo 

de ampliação nos atuais momentos promissores 

que o País vem vivendo. 

Assim sendo, o Exército Brasileiro, por inter

médio do Instituto Militar de Engenharia (IME) e 

do Departamento de Engenharia de Construção 

(DEC), tem sido solicitado com razoável freqüên

cia para estudos, projetos e construções portuá

rias; o que vem demandando uma dedicação da 

sua Engenharia à prática e aos estudos nessa área 

de conhecimento técnico. 

As principais empreitadas a que se refere o 

parágrafo anterior são a construção do Porto de 

Camanaus (AM), o projeto de pesquisa para im

plantação de portos fluviais na Amazônia do Pro

grama CT-Amazônia (CNPq), a construção do Por

to de Parintins (AM), o projeto de reestruturação 

de 31 portos amazônicos (Ministério dos Trans

portes), dentre outros. Dessa forma, pode-se afir

mar que o momento conjuntural do País é extre

mamente oportuno para a elaboração do pre

sente artigo, que tem por objetivo publicar a dis

sertação de mestrado "Metodologia para proje

tos de estruturas portuárias flutuantes na Ama

zônia" cujo tema direcionou os estudos em prol 

da região brasileira com maior carência de pesquisa 

e desenvolvimento de tecnologia portuária. 

Objetivo da dissertação 

o objetivo do trabalho foi desenvolver uma 

metodologia para projetos de estruturas portuá-
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rias flutuantes na Amazônia, a fim de fornecer su

porte técnico, prático e objetivo a planejadores, pro

jetistas e construtores de obras portuárias nas con

dições específicas da complexa região em questão. 

Justificativa do tema 

Apesar de existirem tecnologias de portos 

flutuantes na literatura internacional, para o caso 

específico da Amazônia, faz-se necessário realizar 

estudos de modo a adaptar esses conhecimen

tos e equipamentos à sua realidade geopolítica, 

econômica e social. 

A Amazônia, por ser a área menos desenvol

vida do País e de condições naturais e antropoló

gicas muito diferentes daquelas dos países de

senvolvidos, carece ainda mais dessas pesquisas 

de adequação tecnológica. Ademais, naquela re

gião, são requeridos maiores esforços no trato de 

um fator complicador, de suma importância e mui

to passível da crítica mundial, o meio ambiente. 

Com esse intuito de estudar e adaptar as téc

nicas existentes, propôs-se o objetivo desta dis

sertação. 

Infelizmente, dada a grande diversidade da 

tipologia infra-estrutural dos terminais fluviais, 

o estudo foi limitado às estruturas de terminais 

flutuantes, as quais são mundialmente menos co

muns e também as mais adequadas à parte oci

dental da Bacia Amazônica. Cabe ressaltar que tan

to a região estrutural quanto o tipo eleitos foram 

os menos pesquisados até a atualidade. 

Essa estrutura de cais flutuante possui pon

tes de acesso geralmente móveis e está suscetível 

a grandes variações de marés e correntes, diárias 

e/ou anuais; entre outras particularidades com

plicadoras. Ademais, o dimensionamento desses 

elementos estruturais ainda se baseia em alguns 

cálculos empíricos, o que leva a menores certezas 



sobre o problema tratado e a maiores coeficien

tes de segurança no cálculo e dimensionamento. 

Dessa forma, buscou-se nesta pesquisa mo

dificações nos métodos de projeto de modo a 

produzir obras mais econômicas e com maior 

grau de confiabilidade na segurança estrutural. 

Etapas do trabalho 

Para a realização da dissertação, foram de

senvolvidas as seguintes etapas. 

O Capítulo 1 compõe-se de considerações 

iniciais, objetivo, justificativa e a própria compo

sição da dissertação. 

No Capítulo 2, é feita uma descrição sucinta 

dos principais terminais portuários da Amazônia; 

das peculiaridades da região, que diferenciam o 

planejamento, projeto e construção dessas obras 

e, finalmente, são apresentadas as características 

que fazem do porto flutuante uma solução es

truturai muito adequada para os terminais da 

parte ocidental da Bacia Amazônica. 

Já o Capítulo 3 tem a função de classificar 

tipos de estruturas portuárias flutuantes a serem 

estudados, bem como tratar dos elementos bási

cos que os compõem (o flutuante propriamente 

dito, o sistema de ancoragem, a conexão à mar

gem e as defensas). 

Ao quarto capítulo se reserva a abordagem 

do cálculo das ações de cargas, observando-se 

os fatores condicionantes de projeto, tais como 

meteorologia, hidrologia, características de equi

pamentos, embarcações etc. 

O quinto capítulo reúne os estudos neces

sários para que seja realizada a análise de eJtabi

Iidade e flutuabilidade de estruturas flutuantes. 

No sexto, são apresentados os procedimen

tos de cálculo, análise estrutural e dimensionamen

to para os sistemas de ancoragem mais usuais. 

Também está incluso, nesse capítulo, um méto

do para simulação do comportamento da estru

tura ancorada, baseado no método iterativo de 

Newton-Raphson. 

O Capítulo 7 trata do estudo do projeto bá

sico de um flutuante. 

O oitavo capítulo é uma apresentação es

pecífica da metodologia em questão, objeto da 

dissertação. 

Finalizando, o Capítulo 9 agrega as conclu

sões e sugestões para prosseguimento de pes

quisas no mesmo tema. 

Estado da arte 

No início dos trabalhos de revisão bibliográ

fica, verificou-se uma escassez de publicações es

pecíficas sobre terminais portuários flutuantes, 

bem como sobre engenharia portuária na Ama

zônia. Fato que já era de se esperar, dada a pouca 

quantidade de portos flutuantes em todo o pla

neta (quando comparada aos inúmeros portos 

fixos) e também a raridade de estudos científico

tecnológicos sobre portuária na Amazônia. 

A maior quantidade de volumes encontra

dos que tratam especificamente sobre o tema des

ta dissertação são trabalhos estrangeiros. Dentre 

eles, citam-se os mais completos inseridos no cam

po de projeto e construção de estruturas portuá

rias: Tsinker, 1986; US Navy, 1985; Puertos dei Esta

do, 1995; Committee For Waterfront Structures, 

1990; Bruun, 1989, e Berteaux, 1976. É importante 

salientar que o primeiro e o segundo foram de 

suma importância para a concepção do trabalho. 

Mason, 1982, um dos livros técnicos nacionais 

pesquisados, possui o mesmo tema dos anteriores 

e se mostrou também de grande utilidade. 

Seis publicações nacionais se encaixam per

feitamente no assunto em questão e reúnem ex-
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periências e conhecimentos valio

sos e muito pouco divulgados. São 

elas: Kiperman, 1988; IPT, 1980; IPT, 

1982, e três de Vasconcelos e Amo

rim,2003. 

Com a finalidade de conhecer 

o lado prático da teoria para obras 

de portos amazônicos flutuantes, 

dois projetos de Estudos Técnicos 

e Projetos Ltda. e um do Instituto 

Militar de Engenharia foram estu

dados durante a revisão bibliográ

fica, o do Porto de Caracaraí, 1977; 

o do Porto de Porto Velho, 1982; e o 

do Porto de Camanaus, 2000. 

A Sociedade de Navegação, 

Portos e Hidrovias do estado do Amazonas (SNPH), 

1998, e o Ministério dos Transportes, 2002, têm 

fundamental importância na apresentação do 

quadro atual de desenvolvimento e perspecti

vas futuras para o sistema portuário amazônico. 

Outras publicações não citadas aqui e que 

também constituem a bibliografia utilizada es

tão também listadas ao final deste artigo. 

Terminais hidroviários da Amazônia 

e suas peculiaridades 

Os principais portos públicos estão nas cida

des de Manaus, Belém, Porto Velho, Santana 

(Maca pá) e Santarém. O tráfego entre os municípi

os de Manaus, Porto Velho e Belém responde por 

cerca de 70% da movimentação total de cargas 

hidroviárias na Amazônia. Em Porto Velho, toda a 

movimentação de cargas é realizada na área do 

porto público; em Manaus e Belém, a movimenta

ção é realizada também em terminais privativos 

de propriedade das empresas armadoras, localiza

das fora da área dos portos públicos. Por esse mo-
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Figura 1 - Principais portos e hidrovias, 

tivo, a movimentação dessas cargas não aparece 

nas estatísticas oficiais dos portos, induzindo à 

subestimativa do tráfego efetivo da região. 

Além dos portos organizados e mais conhe

cidos, como os que são localizados na figura 1, há 

uma enorme quantidade de pontos na Bacia Ama

zônica que possuem sistemas portuários mais sim

ples, que vão desde o tipo pouco desenvolvido 

até a situação de ausência total de infra-estrutu

ra, isto é, o barranco, onde a embarcação encosta 

para que os passageiros embarquem ou desem

barquem e as cargas sejam manejadas,artesanal

mente, como mostra a figura 2. 

Há características da região que diferenciam 

muito o planejamento, projeto e construção das 

obras de infra-estrutura aquaviária. Pode-se ob

servar facilmente, por exemplo, importantes pe

culiaridades no volume d'água de ' seus rios, no 

regime de marés, na densidade da frondosa mata 

ciliar, nas características do solo e relevo, na po

pulação e tipos de povoamento, embarcações etc. 

Portanto, a seguir se discorre sobre essas carac

terísticas mais importantes. 



Figura 2 - Descarregamento em barranco. 

Nos portos das cidades não-capitais, proble

mas são enfrentados na construção dos mesmos 

e na manutenção dos equipamentos, que ficam, 

muitas vezes, inoperantes, quer seja pela defici

ência qualitativa da mão-de-obra local quer seja 

pela dificuldade de suprimento de peças elemen~ 

tares de reposição que provêm de praças distan

tes, como Manaus ou mesmo o Eixo Rio-SP. 

Ainda no campo das obras, a dificuldade de 

obtenção de materiais básicos para construção (ci

mento, pedra e areia) é problema comum aos diver

sos locais da região. Praticamente, a pedra inexiste 

na Planície Amazônica ou o seu custo é proibitivo. O 

cimento e o aço em barras procedem das principais 

capitais, o que eleva muito seu valor. A areia tem 

custo de extração alto e sua granulometria é quase 

sempre muito fina (inadequada para o concreto). 

A grande variação do nível d'água é uma 

questão essencial no lado ocidental da Amazô

nia. Porto Velho, por exemplo, chega a registrar 

19m de amplitude, entre período de cheia e estia

gem. Esse fator é determinante na concepção dos 

projetos portuários, pois acabam exigindo estru

turas que acompanhem o nível d'água (flutuan

tes) para não haver tanto desnível entre equipa

mentos e embarcações. 

O assoreamento é outro grave problema, 

principalmente em rios mais novos. Um exemplo 

conhecido é o Rio Madeira, que, além de apresen

tar uma grande variação de nível d'água, é um rio 

novo com margens muito instáveis, constantes 

desbarrancamentos em alguns pontos e forma

ção de novos depósitos em outros. Assim, não 

se encontra nas proximidades de Porto Velho ne

nhum trecho de margem que suporte adequa

damente edificações de estrutura pesada ou a 

execução de escavações muito próximas da lâ

mina d'águ!'l, devido aos freqüentes e violentos 

assoreamentos. 

Outra particularidade merecedora de cuida

dosa atenção é o fato de que, devido ao tamanho 

das árvores e densidade da Floresta Amazônica, 

são freqüentes os grandes troncos e galhadas 

que descem pelos rios impactando e acumulan

do em estruturas portuárias e embarcações, cau

sando, às vezes, sérias avarias. 

Apesar da corrosão de estruturas portuárias 

não ser um caso específico da Amazônia, cabe 

aqui ressaltar um fato peculiar e importante ocor

rido no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, 

Pará. Após alguns anos de operação, as estacas 

de fundação desse porto entraram em processo 

de degradação, de forma que se tornou inevitá

vel uma intervenção com obras de reparo e pro

teção. As investigações do problema indicaram a 

ação de bactérias do tipo dessulfovíbrio, presen

tes nas águas fluviais da região do porto, como 

agente agressivo. 

Também se registra como uma particulari

dade da região o problema do maior cuidado com 

os impactos ambientais. Conforme já foi aludido 

na introdução deste trabalho, atualmente, a co

munidade internacional tem uma exagerada aten

ção sobre a administração brasileira da riqueza am

bientai amazônica, o que se confirma com a quan

tidade de debates, visitas e missões (formais e de 

ONG) naquela área. Isso mostra que, em caso de 
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projetos portuários na região, o empreendedor sem

pre enfrentará dois obstáculos de ordem político

econômica mais relevantes, que são a pressão da 

opinião pública internacional para que seja tomada 

a máxima precaução quanto a impactos ambientais 

e, também, à dificuldade de encontrar financiamen

to em caso de não ser proposta uma solução de 

desenvolvimento realmente sustentável. 

o terminal flutuante 

Observando-se a problemática das particu

laridades apresentadas no item anterior, verifica

se que a solução do cais flutuante é bastante ade

quada para diversos pontos da Bacia Amazônica. 

No âmbito dos aspectos funcionais, por ser 

flutuante, essa solução estrutural se adapta a dois 

problemas amazônicos de uma forma bem me

lhor que as estruturas fixas, ou seja, o cais acom

panha as acentuadas variações de nível d'água, e, 

por ser fundeado relativamente distante da mar

gem, suas fundações (ancoragens) não sofrem 

com o problema do assoreamento. 

Há uma grande vantagem econômica do cais 

flutuante, que é a possibilidade de ser construído 

em um lugar distante de onde será ancorado, pois 

a estrutura pode ser construída inclusive em um 

estaleiro e, quando pronta, rebocada pela hidrovia 

até onde será localizado o porto. O que, no caso da 

Amazônia, resolve alguns problemas complicados, 

já que, se a construção for realizada o mais próxi

mo possível de um centro econômico regional, ha

verá maior disponibilidade de mão-de-obra espe

cializada, equipamentos e material de construção. 

Outra vantagem é a possibilidade de modifi

cação da localização do cais após anos de uso, para 

isso basta que as ancoragens sejam soltas e se 

reboque o flutuante até a outra localidade onde o 

mesmo será novamente fundeado. Além disso, ao 
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fim da vida útil, a estrutura terá um valor residual 

razoavelmente superior ao das estruturas fixas. 

Nos aspectos ambientais, também há gran

des benefícios da solução estrutural flutuante. 

As obras de terra nas construções de cais 

fixos são responsáveis por grande parte dos im

pactos ambientais. Primeiro, pelo volume de ma

terial de corte em terra, bem como de aterro lan

çado dentro e fora do manancial; em segundo 

lugar, pela necessidade de dragagens para regu

larização e/ou preparo do leito subaquático, que 

agride tanto este meio quanto o local de bota

fora, onde será lançado o referido material dragado. 

Há uma outra vantagem das estruturas flu

tuantes, proporcionada pela passagem quase li

vre das correntes, o que não atrapalha a circulação 

e renovação da água, a movimentação da fauna e 

da flora, bem como o transporte de sedimentos. 

Finalmente, a possibilidade de ser retirada 

a estrutura, ao fim da vida útil do projeto, signifi

ca que muitos dos impactos são reversíveis. 

Os terminais flutuantes podem ser classifica

dos quanto ao seu elemento de acesso. Há basica

mente três classes de elementos de conexão entre 

a margem e o cais flutuante (conforme a figura 4). 

A primeira delas é a ponte móvel apoiada na 

margem e numa estrutura flutuante (p. ex., porto 

de Porto Velho, em RO, e portos de Manaus, Coari, 

Itacoatiara, Parintins e Tabatinga, no AM),que pode 

possuir um único vão ou tantos quantos sejam 

adequados, dependendo da topografia e bati

metria locais (figura 3). 

O segundo caso é o da rampa fixa ao terreno, 

onde o flutuante fica simplesmente encostado na 

mesma, com a utilização de cabos que o atracam 

contra a referida rampa (figura 4, item 2 - Porto 

de Cama naus em São Gabriel da Cachoeira, AM). 

Já a terceira alternativa, a mais incomum, não 

utiliza ponte, rampa ou qualquer outro elemen-



Figura 3 - Ponte móvel (Porto Velho - ROl . 
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3. TALHA MÓVEL 

Figura 4 - Classificação quanto ao elemento de acesso. 

to apropriado ao tráfego de transportes sobre 

rodas; nesse caso, a carga é içada do flutuante 

por uma talha móvel que, após esse movimento 

vertical, desloca-se na horizontal por trilhos até 

o local de destino (figura 4, item 3 - Porto de 

Caracaraí, RR). Em todos esses casos, são adapta

das escadarias e/ou passarelas às respectivas es

truturas para o tráfego de passageiros. 

No capítulo da dissertação, na qual se apre

senta a tipologia de estruturas portuárias flutu

antes, os elementos básicos constituintes dessas 

estruturas (cais, sistema de ancoragem, elemen

to de acesso e sistema de defensas) são detalha-

damente abordados, sendo apresentadas descri

ções, emprego, vantagens, desvantagens etc. 

Contudo, no presente artigo, considera-se incon

veniente tecer comentários tão específicos sobre 

esses itens, de modo que se faz necessária somen

te uma alusão ao sistema de ancoragem - uma 

parte também fundamental de um terminal flu

tuante - constituído pelo conjunto de elementos 

estruturais cuja função é garantir o posicionamen

to estável dos flutuantes, resistindo a todos os 

esforços atuantes sobre os mesmos. 

Os sistemas do tipo linhas de ancoragem (cor

rentes ou cabos) podem ser fixados em terra ou no 

leito submerso. No primeiro caso, o ponto de fi

xação é uma estrutura fixa como um bloco de con

creto estaqueado ou não; na segunda alternativa, 

a fixação é feita mediante âncoras de variados 

tipos, entre eles encontramos as âncoras comer

ciais de aço, as de gravidade, bem como as especiais. 

Outro sistema de ancoragem é o constituído 

por dolphíns, nos quais a liberdade de movimento 

horizontal é mais restrita. 

Ações de cargas em estruturas 

portuárias flutuantes 

O projeto de um cais flutuante obrigatoria

mente se inicia por duas etapas de suma impor

tância e interdependentes, sendo elas: a determi

nação das dimensões básicas (comprimento total, 

boca, calado e pontal) e o cálculo da magnitude 

das cargas que atuarão na estrutura. A primeira 

delas, além de ser realizada a partir da definição da 

área necessária para as operações de embarque e 

desembarque, também é baseada no resultado 

da segunda, que, por sua vez, depende da primeira. 

Um relevante problema são as incertezas 

acerca do valor e a freqüência das cargas nominais 

a serem utilizadas nos cálculos, em alguns casos 
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nem o proprietário, nem o projetista estão certos 

dos valores máximos a que a estrutura estará sub

metida durante sua vida útil. Portanto, a seleção 

dessas cargas e de seus coeficientes de combina

ção é uma tarefa um tanto subjetiva e depende 

muito da experiência do engenheiro. 

Para a correta definição de todos esses pa

râmetros anteriormente citados, é imprescindível 

analisar detalhada e individualmente cada fase da 

vida útil da obra, levando em conta cada eleme[lto 

estrutural separadamente e também o porto como 

um todo. Dada essa importância, trata-se, a seguir, 

das etapas mais comuns de uma obra portuária. 

A etapa de construção se estende desde o 

início da obra até o momento em que a estrutura 

seja colocada em serviço, podendo ser dividida 

nas seguintes subfases: 

- execução do flutuante; 

- o transporte desta estrutura desde a área 

de manufatura (p. ex., estaleiro) até o ponto de 

localização do porto, podendo incluir tráfego em 

mar aberto; e 

- a instalação, caracterizada pela ancora

gem no terreno e pela conexão com a ponte ou 

rampa de acesso. 

A fase de serviço, ou de operação, consiste 

do período que transcorre após a completa ins

talação da obra até o seu desmantelamento. Du

rante essa fase, devem ser consideradas as se

guintes hipóteses de cargas: 

- condições normais, nas quais não há limi

tações para as operações portuárias, e as ações 

ambientais estão nos seus níveis médios (cor

rentes, ventos, ondas etc.); 

- condições extremas, nas quais as opera

ções são limitadas ou interrompidas, normalmen

te devido a fortes ações ambientais; 

- condições excepcionais, nas quais as insta

lações são submetidas a ações de cargas inco-
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muns ou extraordinárias (previstas ou não), como, 

por exemplo, resultantes de acidentes estruturais; 

- condições de manutenção, nas quais há pro

blemas tais como partes da estrutura estarem fora 

de serviço para reparos. 

As ações de carga são classificadas em fun

ção de sua variação no espaço (fixas e móveis), 

em função da resposta da estrutura (estáticas e 

dinâmicas) e em função de sua variação no tem

po (permanentes, variáveis e excepcionais). No 

texto da dissertação em epígrafe, essa última clas

sificação foi utilizada para sistematizar o proces

so de cálculo e combinação das ações.Vale ressal

tar que esse processo está bastante detalhado, 

contendo listas de parâmetros e métodos analíti

cos suficientes para se tornarem uma ferramenta 

prática no dimensionamento estrutural. 

Análise de estabilidade de estruturas 

portuárias flutuantes 

Uma estrutura portuária flutuante em ope

ração deve ser capaz de suportar, sem desloca

mentos relevantes, todas as combinações de car

gas de projeto. Tal capacidade depende basica

mente de suas dimensões, as quais devem ser 

suficientes para garantir a flutuabilidade. Além 

disso, o flutuante deve possuir estabilidade, isto é, 

em caso de o mesmo ser deslocado do equilíbrio, 

seja por rotação ou translação, a estrutura deve 

retornar à posição inicial quando cessar a ação ex

terna promotora da alteração. Além das dimen

sões calculadas em função do acima exposto, é 

necessária a previsão de uma borda livre que satis

faça as operações de estiva e de atraque das em

barcações, proporcionando inclusive uma reserva 

de flutuabilidade para o caso de algum acidente. 

No corpo da dissertação de que trata este 

artigo, estão apresentados métodos de cálculo para 



verificação da estabilidade de estruturas flutuan

tes, em condições estáticas ou dinâmicas; tam

bém há uma abordagem conceitual sobre siste

mas formados por diversos elementos flutuantes 

vinculados e estabilidade de estruturas avariadas. 

Análise e dimensionamento dos 

sistemas de ancoragem 

Dentre os dois tipos mais utilizados de anco

ragem (linhas de fundeio e dolphins), tratar-se-á 

somente do primeiro, pois o segundo tem gran

de divulgação na literatura científica. 

Uma linha de fundeio (amarra ou cabo) tem 

uma das extremidades conectada à estrutura flu

tuante e a outra fixada a um ponto de ancoragem. 

Quando suficientemente tensionada, é suportada 

apenas por esses dois pontos e, em conseqüência, 

estende-se entre os mesmos sob a forma de uma 

catenária. Assim, pode-se calcular as forças hori

zontal, vertical e tangencial em qualquer ponto da 

linha (figura 4) pelas seguintes fórmulas: 

y T=w.y 

H=w.c 

x 

Figura 5 -linha de ancoragem em catenária . 

v = w . 5 = Tsen 8 , 

H = w . c = T cos 8 , 

T=w . y, 

EQ.1O.1 

EQ.l0.2 

EQ. 10.3 

onde V é a força vertical no ponto considerado; 

w, o peso submerso da linha de ancoragem; 

5, o comprimento de linha entre a âncora e 

o ponto considerado; 

T, a tração total tangencial no ponto; 

8, o ângulo entre a tangente à linha e a hori-

zontal no ponto; 

H, a força horizontal no ponto e 

C, a razão entre H e w (H/w). 

Conforme ilustra a figura 5, a forma da linha 

de fundeio em catenária é governada pelas se

guintes equações: 

y2 = 52 + c2, 

y = c . cosh(x / c) , 

5 = c . senh(x / c), 

EQ. 1004 

EQ. 10.5 

EQ.l0.6 

EQ.l0.7 

Repare que, na formulação anterior, a força 

horizontal é a mesma em todos os pontos da 

linha e o comprimento 5 bem como as coordena

das x, y estão referenciados à origem da catenária, 

isto é, da linha de ancoragem. 

O capítulo da dissertação que trata dos sis

temas de ancoragem é, sem dúvida, o que apre

senta a maior quantidade de cálculos e formula

ções matemáticas; as quais exigem um esforço 

de raciocínio abstrato para a compreensão do 

desenvolvimento da teoria de análise do compor

tamento das linhas de fundeio em catenárias. 

Assim, tornou-se conveniente, neste artigo, apre

sentar apenas as equações básicas do caso mais 

simples, representados pelas equações 10.1 a 10.7. 

Ao longo do referido capítulo, no texto da 

dissertação, também são discutidas as formula

ções para o cálculo das propriedades da catená

ria num ponto ao longo da linha de ancoragem. 

Em seguida, são descritas algumas das aplica-
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ções mais utilizadas na análise estrutural de linhas 

de ancoragem; para isso, são apresentados cin

co casos habituais de cálculo com seus respecti

vos roteiros, variáveis conhecidas e incógnitas. 

Posteriormente, uma seção de capítulo da 

dissertação descreve o processo de dimensiona

mento das linhas de ancoragem. E, finalmente, é 

apresentada uma análise estrutural do compor

tamento global de uma estrutura flutuante an

corada por um conjunto de linhas de fundeio em 

catenária, análise essa baseada no Método Itera

tivo de Newton-Raphson devido à complexidade 

da modelagem do conjunto de catenárias. 

Dimensionamento do 

elemento flutuante 

o elemento flutuante propriamente dito é 

a parte principal de uma estrutura portuária flu

tuante. Esteja ela funcionando como píer, como 

apoio de ponte móvel, como bóia de sinalização 

ou de amarração; em todos os casos, o flutuante 

sempre será o componente no qual se realizarão 

as operações planejadas para aquela estrutura. 

No item 9 deste artigo, tratou-se da análise 

de estabilidade do flutuante, onde são determi

nadas as principais dimensões dessa estrutura. 

De modo que falta ser abordada a influência dos 

aspectos operacionais no dimensionamento do 

elemento estrutural em questão. 

Os píeres flutuantes devem oferecer adequa

das instalações para a permanência das embar

cações, para a operação dos equipamentos, bem 

como para o fluxo de passageiros e de cargas. 

Para tanto, todo o espaço interno e externo deve 

ser racionalmente empregado neste intuito. 

Normalmente, o espaço interno é reserva

do para a flutuabilidade, porém, em alguns casos, 

pode ser aproveitado para estoques, escritórios 
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e casa de máquinas etc. O espaço externo do flu

tuante, chamado convés, é basicamente utiliza

do para o tráfego de passageiros, operação dos 

equipamentos de manejo de cargas, armazena

mento temporário de cargas, instalação dos aces

sórios de amarração, serviços de engenharia e, às 

vezes, escritórios e pequenas benfeitorias. 

O primeiro passo para a definição do espa

ço necessário é a delimitação das principais áreas 

de operação e de movimento de equipamentos 

de manejo de carga. Em seguida; determina-se a 

localização dos acessórios de amarração, as vias 

de tráfego com seus adequados acessos e os de

mais componentes. 

A segurança é um dos principais requisitos 

nas operações portuárias, de modo que, duran

te a fase de projeto, devem ser levados em con

ta os fatores a seguir. 

- Segurança do pessoal: todas as precau

ções devem ser tomadas com respeito à opera

ção de equipamentos e ao manejo de cargas 

perigosas com riscos a passageiros e tripulação. 

- Estabilidade do flutuante: em todas as 

operações de carga e descarga e inclusive em ca

sos de avaria do casco, a estrutura deve se man

ter estável; o ângulo máximo de inclinação do flu

tuante deve ser determinado a partir das limita

ções dos equipamentos de manejo de cargas. 

- Sistemas de combate e medidas de pre

venção contra incêndio devem ser propostos, 

principalmente em terminais de passageiros e de 

granéis líquidos. 

- O espaço interno deve ser ventilado. 

- É conveniente que, em todo o perímetro 

do convés, haja um guarda-rodas de segurança. 

Conforme apresentado no Capítulo 4, o flu

tuante fica exposto a diversas ações de cargas 

que o levam a sofrer deformações de variados 

tipos, dentre as quais se destaca a flexão longitu-



dinal, como se o píer fosse uma viga de baixa altu

ra. Além disso, deformações transversais e locais 

também exigem que a estrutura seja suficiente

mente dimensionada para que opere adequada

mente dentro de toda a sua vida útil. No caso dos 

flutuantes portuários, a forma da estrutura é bem 

simples, pois não necessitam de traçados hidro

dinâmicos como os navios, o que simplifica so

bremaneira a análise e dimensionamento daque

les. Esses procedimentos de cálculo podem ser 

encontrados na literatura sobre projeto e cons

trução naval. 

A metodologia proposta 

o primeiro passo é conhecer os aspectos 

característicos da Região Amazônica que influen

ciam no projeto de seus portos. Com esse objeti

vo, apresenta-se o Capítulo 2 da dissertação, na 

qual é feita uma descrição sintética sobre aqueles 

portos, além de serem descritas as particularida

des dos condicionantes de projetos portuários 

na região e as peculiaridades que fazem do porto 

Figura 6 - Porto flutuante de Manaus. 

flutuante uma solução estrutural muito adequada 

para a Amazônia. 

Durante o desenvolvimento dessa primeira 

etapa da metodologia, realizou-se uma visita a seis 

portos flutuantes daquela região: Porto de Manaus, 

Porto de Coari, Porto de Itacoatiara, Terminal da 

Refinaria de Manaus (Petrobras),Terminal Solimões 

da petrobras (em Coari) e Terminal de Transbordo 

de Soja da Hermasa (em Itacoatiara). 

Foram entrevistados profissionais respon

sáveis por infra-estrutura e operação desses por

tos e verificaram-se problemas infra-estruturais, 

características peculiares, histórico de desempe

nho, manutenção e outros detalhes.Tal visita pro

porcionou consideráveis experiência e visão prá

tica desse tipo de obra, o que embasou e garantiu 

segurança na elaboração da metodologia. 

Na segunda etapa, o engenheiro define o 

tipo de estrutura portuária flutuante que será uti

lizado em seu projeto. Para essa definição, primei

ramente, o mesmo necessita optar por alguma 

das alternativas de disposição em planta entre o 

elemento de acesso e o flutuante, propriamente 

dito. Em seguida, deve eleger o tipo de elemento 

de acesso a ser empregado; conforme trata o item 

7 deste artigo. 

Definida a configuração global do esquema 

estrutural, o profissional desenvolve uma análise 

específica de cada um dos elementos básicos de 

uma estrutura portuária flutuante (o elemento 

de acesso, o sistema de fundeio com linhas e ân

coras, o sistema de defensas e o flutuante, propri

amente dito). Com essa análise, pode-se especifi

car, para cada elemento, o melhor tipo a ser usa

do, o material de construção mais adequado, as 

dimensões mais econômicas e outras caracterís

ticas importantes dessa fase do projeto. 

A terceira etapa da metodologia (Capítulo 4 

da dissertação) aborda o estudo detalhado das 

ações de cargas na estrutura. Por meio, dela, pri

meiramente se classificam todos os carregamen

tos, organizando-os em três grupos: permanen

tes, variáveis e excepcionais. A seguir, cada uma 
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das ações (de peso próprio, hidrostáticas, de equi

pamentos, ambientais e da operação de embar

cações) é calculada a partir dos parâmetros e pro

cedimentos indicados nas respectivas seções. E, 

finalmente, são analisadas as diversas hipóteses 

de combinação de cargas para, então, serem se

lecionadas as mais desfavoráveis no dimensiona

mento do sistema. 

Na etapa seguinte, inicia-se a primeira fase 

do dimensionamento, onde é estudada a flutua

bilidade e estabilidade contra o adernamento (ro

tação em torno de eixo horizontal). Nessa fase, 

são avaliadas formas e dimensões básicas da es

trutura (calado, comprimento, boca etc.), consi

derando-se as diversas combinações de carrega

mento, bem como certas situações de avaria par

cial do casco, quando também devem ser manti

das a flutuabilidade e a estabilidade. 

A quinta etapa (Capítulo 6 da dissertação) 

trata da análise e do dimensionamento estrutu

rai de linhas de ancoragem (ou de fundeio), con

forme descrito no item 10 deste artigo. Com isso, 

a fim de concluir o tema de sistemas de ancora

gem, termina-se essa etapa com a abordagem 

dos fundamentos de análise e dimensionamento 

da outra alternativa construtiva - os dolphins para 

estruturas flutuantes. 

É importante salientar que essa quinta eta

pa é a base teórica do desenvolvimento do apli

cativo PROJ-ANCOR, que foi a principal ferra

menta criada para a composição dessa meto

dologia. Um programa desenvolvido na lingua

gem C++ Builder 5.0 que, com diversas rotinas 

de análise e de dimensionamento, auxilia o en

genheiro no projeto e na avaliação dos siste

mas de linhas de ancoragem de estruturas por

tuárias flutuantes. 

A última etapa (constituinte do Capítulo 7 

da dissertação) complementa a quarta, pois 
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ambas tratam do projeto do flutuante, propria

mente dito. A diferença é que, enquanto a quar

ta etapa se concentra na flutuabilidade e estabi

lidade do referido elemento estrutural, esta últi

ma trata dos demais aspectos, como, por exem

plo, operação, segurança, utilização dos espaços, 

materiais de construção e estrutura interna. 

o Programa PROJ-ANCOR 

Conforme já anunciado anteriormente, es

se aplicativo, desenvolvido na linguagem C++ 

Builder 5.0, é a principal ferramenta criada ao 

longo do desenvolvimento desta metodologia. 

Sua função, dentro da linha de programas CAO 

(Computer Aided Design), é auxiliar o engenhei

ro na análise e no dimensionamento de siste

mas de linhas de ancoragem. Há pacotes comer

ciais que desempenham as mesmas funções do 

PROJ-ANCOR além de outras, porém são caros e 

de complexa operação. 

C++ é uma linguagem de programação 

orientada a objetos, oriunda do padrão ANSI-C. 

Buider 5.0 significa que se trata da versão 5.0, 

para ambiente Windows, produzida pela Borland. 

Os códigos fontes das units (partes) do pro

grama constituem os apêndices da dissertação 

em tela. 

Conclusão 

A metodologia em si é o principal resultado 

desta pesquisa, um importante conjunto de mé

todos práticos para projetos de estruturas por

tuárias flutuantes na Amazônia, que oferece ao 

usuário teorias e recomendações, as quais nor

malmente encontram-se pouco divulgadas, es

tando a maioria em literaturas internacionais, dis

persas em obras distintas e pouco experimenta-



das e aplicadas no País. Atinge-se, com este pro

duto, a meta proposta, inicialmente, de orientar e 

auxiliar planejadores, projetistas e construtores 

no tipo de obra em questão. 

Certamente, a maior parte dos procedimen

tos de cálculo que compõem esta metodologia 

não foi criada pelo autor, mas sim pesquisados 

na literatura. Portanto, o que há de inédito neste 

trabalho são os seguintes itens: 

- a informatização da análise e dimensio

namento dos sistemas de linhas de ancoragem; 

- coleção de diversas publicações sobre 

estruturas portuárias flutuantes; 

- comparação de métodos existentes dis

tintos que objetivam uma mesma análise ou 

dimensionamento dessas estruturas; 

- seleção dos melhores métodos para o 

caso amazônico; 

- acréscimo de experiência dos portos flu

tuantes nacionais; e 

- simplificação das atividades de planeja

mento, projeto e obra pela reunião de assuntos 

dispersos em um só volume de idioma nacional. 

Além de todas as vantagens dos terminais 

flutuantes, apresentadas neste artigo, confirma

se a vocação amazônica para tal tipo estrutural 

a partir da simples observação da predominân-
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