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1. Resumo 

O transporte aquaviário é um dos grandes pilares que auxilia dois dos principais 

fatores da economia mundial, a exportação e importação de mercadorias entre os 

países, garantindo seu crescimento anual. A necessidade de uma elevada 

movimentação de cargas de produtos faz com que o Porto de Santos tenha a 

necessidade do rebaixamento de calado para a entrada de maiores navios. O 

rebaixamento do calado no canal faz com que o diagrama de empuxos, atuantes nas 

estruturas portuárias, tenha uma mudança de valor e a necessidade de um reforço 

estrutural para suportar estes novos esforços se faz necessária. Este trabalho visa 

analisar dois tipos de reforços estruturais de um terminal portuário de contêineres, 

localizado no Porto de Santos, tendo como foco a segurança estrutural, o método 

construtivo e o custo. 

2. Introdução 

A partir da economia globalizada crescente, os povos sentiram necessidade de 

ultrapassar barreiras naturais e alargar seus territórios, uma vez que a dependência 

à movimentação de mercadorias crescia exponencialmente, implicando altos índices 

de competitividade. Entretanto, para acompanhar o crescimento do comércio 

marítimo, é imprescindível intervir não só nas embarcações, mas também nas obras 

portuárias.  

Uma das possíveis escolhas como intervenção para uma gama amplificada do 

transporte marítimo baseia-se no aumento do calado para a entrada de navios 

maiores no canal. Quanto maior o calado de um navio, maior é o peso de carga que 

ele pode receber, ou seja, maior a quantidade de mercadorias a serem carregadas – 

fator que influencia diretamente no custo de sua viagem. Com isso, um porto que 

comporta navios com maiores calados, torna-se mais competitivo. 

3. Objetivo 

Estudar dois tipos de reforços estruturais de um terminal portuário de 

contêineres, localizado no Porto de Santos, tendo como foco a segurança estrutural, 

o método construtivo e o custo.  

4. Metodologia 

Como ponto de partida, foram feitos o levantamento e a análise das condições 

geotécnicas e geológicas da área escolhida, para que fosse determinada a influência 



do empuxo solo em cada um dos tipos de readequação escolhidos, levando em 

consideração estudos teóricos e sondagens já realizadas no local. 

Para a verificação estrutural de cada um dos modelos foi utilizado o software de 

modelos finitos STRAP 2011. Estes modelos darão auxílio para o estudo dos 

esforços solicitantes que serão gerados a partir das modificações estruturais 

realizadas. Inicialmente, será feita a avaliação da cortina de estaca prancha frontal, 

que será finalizada após a modelagem, análise e dimensionamento da solução e o 

levantamento de custos. Concluído o primeiro caso, os mesmos passos serão 

seguidos para o caso da utilização do uma cortina de estaca prancha posterior como 

solução. 

A conclusão do estudo acontecerá com a comparação entre os casos, sendo 

demonstradas as vantagens e as desvantagens dos três parâmetros inicialmente 

determinados e a recomendação da melhor solução para a readequação em estudo.  

5. Desenvolvimento 

Para a modelagem do plano transversal realizada, foi considerada uma faixa de 

10 metros da estrutura portuária, com carregamentos de peso próprio, empuxo ativo 

e carregamento variável. As figuras 1 e 2 mostram o resultado dos modelos feitos. 

Figura 1 – Modelo estaca prancha frontal. 

 

Figura 2 – Modelo estaca prancha posterior. 

 

-28,0 

-18,0 

-8,0 

-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 

C
o

ta
 (

m
) 

σh (tf/m²) 

Empuxo ativo na nova cortina de estaca prancha 
frontal 

-28,0 

-18,0 

-8,0 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

C
o

ta
 (

m
) 

σh (tf/m²) 

Empuxo ativo na nova cortina de estaca prancha 
posterior 



6. Resultados Preliminares 

A partir de todos os aspectos estudados, fica claro que não é possível que o 

Porto de Santos comporte a quantidade de embarcações que tem recebido, e que 

ainda irá receber, se não readequar a profundidade de seu calado e, 

consequentemente, realizar reforços estruturais para que essa modificação não crie 

patologias ou danifique a estrutura já implantada.  

Para a comparação das duas possibilidades, foram iniciadas as etapas de estudo 

do método construtivo de cada um dos casos, de modo que já é possível perceber 

que a cortina de estaca prancha frontal necessita de menos modificações na 

estrutura já existente do porto.  

Por fim, já é possível demonstrar, a partir de cálculos que utilizam as 

propriedades do solo, que a cortina de estaca prancha frontal recebe uma carga 

aproximadamente duas vezes menor do que a cortina posterior, no que diz respeito 

ao empuxo ativo.   
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