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RESUMO

Este trabalho apresenta uma metodologia para projetos de estruturas portuárias flutuantes 
a serem construídas na Amazônia, de modo a auxiliar planejadores, projetistas e construtores 
na  concepção e execução destas obras,  fornecendo  um suporte técnico, prático  e objetivo. 
Comprende  uma descrição  sobre portos amazônicos,  a classificação  de tipos de estruturas 
portuárias  flutuantes,  a  descrição  de  seus  elementos  básicos,  fatores  condicionantes  de 
projeto,  ações de cargas nestas 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  dissertação  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 
terminais fluviais na Amazônia como forma de ampliar a sua rede de transportes, objetivando  
o seu progresso, sua maior integração nacional e, conseqüentemente, o aumento do controle e 
soberania do Estado.
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ABSTRACT

This paper presents a methodology for floating port structure projects, which are to be 
constructed in Amazonia and it also intends to help planners, designers and constructers to 
conceive and carry out these ports constructions by giving practical, technical and objective  
support. It includes a description of the amazonian ports, the classification of floating port  
structure kinds,  the description of floating  structure basic  elements,  project  conditionering  
factors, design loads and forces, buoyancy and stability analysis,  structure efforts and sizes  
calculation and a C++ mooring system design program. This paper bases on the conditioner  
factors peculiarities  of the refered region  projects  and  on the shortage  of studies  on this 
subject and of national papers related to. Besides, another justification factor of the broached 
dissertation is the large necessity of the river terminals development in Amazonia in order to 
increase  its  transportation  net,  aiming  its  progress,  its  effective  nacional  integration  and 
consequently the control and sovereignty enhancement.  
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1  INTRODUÇÃO

1.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O patrimônio  ambiental  do planeta torna-se cada vez mais  valioso  e nossa Amazônia  

necessita  de maior  atenção, cuidado, proteção e domínio.  A solução para esta questão é o 

desenvolvimento sustentável da região, bem como sua integração nacional.  Neste sentido, a 

evolução  do  sistema  de  transporte  daquela  área  passa  a  figurar  entre  os  investimentos 

prioritários dos governos nacional e estadual.

Vale ressaltar que não há como pensar em transporte na Amazônia sem considerar em 

primeiro plano suas hidrovias,  o que nos leva a crer que a realização do grande projeto de 

desenvolvimento da navegação na Amazônia Ocidental é, em médio prazo, inevitável; bem 

como  o progresso  aquaviário  do lado  oriental,  que  também necessita  de estudos  e obras 

importantes.

Os principais rios da Região Amazônica são o Solimões, Amazonas, Negro, Branco, Madeira,  

Purus e o Juruá, os quais em conjunto com seus afluentes, braços e canais formam o único  

meio de acesso à quase totalidade dos municípios daquela área, isto devido à enorme falta de 

infra-estrutura terrestre. Além disso, reforçando sua vocação para o transporte aquaviário, a 

calha principal da Bacia Amazônica,  que compreende os rios Solimões e Amazonas, possui 

capacidade para receber desde embarcações fluviais até navios oceânicos.

Neste cenário, figuram como os pontos principais das hidrovias, os terminais portuários, 

que vêm a ser os elos essenciais da cadeia logística do transporte amazônico, importância esta  

que  fundamenta  a  necessidade  de  investigação  de  sua  operação,  planejamento  e  infra-

estrutura. Sendo esta última, a linha de pesquisa da presente dissertação.

1.2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Já no início dos trabalhos de pesquisa sobre o estado da arte, verificou-se uma escassez 

de publicações específicas sobre estruturas portuárias flutuantes, bem como sobre engenharia 

portuária  na Amazônia.  Fato que já  era de se esperar,  dada a pouca quantidade de portos 

flutuantes em todo o planeta  (quando  comparada aos inúmeros  portos fixos)  e  também a 

raridade de estudos científico-tecnológicos de portuária na Amazônia.
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A maior quantidade de volumes encontrados que tratam especificamente sobre o tema da 

dissertação são trabalhos estrangeiros. Dentre eles, citam-se os mais completos inseridos no 

campo de projeto e construção de estruturas portuárias: TSINKER, 1986; PUERTOS DEL 

ESTADO, 1995; US NAVY, 1985; COMMITTEE FOR WATERFRONT STRUCTURES, 

1990; BRUUN, 1989 e BERTEAUX, 1976. É importante salientar que o primeiro, o segundo 

e o terceiro foram de suma importância para os capítulos 3, 4 e 6 respectivamente. MASON,  

1982, um dos livros técnicos nacionais pesquisados, possui o mesmo tema dos quatro últimos 

referidos e se mostra também de grande utilidade nesta pesquisa.

Três  pequenas  publicações  nacionais  se  encaixam  perfeitamente  no  assunto  desta 

dissertação e reúnem experiências e conhecimentos valiosos e muito pouco divulgados. São 

elas: KIPERMAN, 1988; IPT, 1980 e IPT,1982.

Com a finalidade de conhecer o lado prático da teoria para obras de portos amazônicos  

flutuantes,  dois  projetos  da  ESTUDOS  TÉCNICOS  E  PROJETOS  LTDA.  e  um  do 

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA foram estudados durante a revisão bibliográfica,  

o do Porto de Caracaraí, 1977; o do Porto de Porto Velho, 1982 e o do Porto de Camanaus,  

2000.

Sempre  que  cabíveis,  as  normas  da  ABNT  são  observadas  no  decorrer  do  trabalho,  

destacando-se como indispensáveis nesta dissertação a NBR 8681/84, a NBR 9782/87 e a NB 

599/87.

SNPH, 1998 e MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2002 têm fundamental importância  

na apresentação do quadro atual de desenvolvimento e perspectivas futuras para o sistema 

portuário amazônico.

LEÃO, 1998 foi suficiente como a única fonte de pesquisa da linguagem C++ Buider 5.0 

utilizada no desenvolvimento do aplicativo que é parte deste trabalho.

Outras  publicações  não  citadas  aqui  e  que  também  constituem  a  bibliografia  da 

dissertação estão também listadas no Capítulo 10 (REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS).

1.3  OBJETIVO

O objetivo  deste trabalho  é desenvolver  uma  metodologia  para projetos de estruturas 

portuárias flutuantes na Amazônia,  a fim de fornecer  suporte técnico,  prático e objetivo  a 

planejadores,  projetistas  e  construtores  de  obras  portuárias  nas  condições  específicas  da 

complexa região em questão.
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1.4  JUSTIFICATIVA

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  estes 

conhecimentos e equipamentos à sua realidade geopolítica, econômica e social.

A  Amazônia,  por  ser  a  área  menos  desenvolvida  do  país  e  de  condições  naturais  e 

antropológicas muito diferentes daquelas dos países desenvolvidos, carece ainda mais destas 

pesquisas  de  adequação  tecnológica.  Ademais,  naquela  região,  são  requeridos  maiores 

esforços no trato de um fator complicador, de suma importância e muito passível da crítica  

mundial, o meio ambiente.

Com este intuito de estudar e adaptar as técnicas existentes, propõe-se o objetivo desta 

dissertação.

Infelizmente,  dada  a  grande  diversidade  da  tipologia  infra-estrutural  dos  terminais  

fluviais,  o  estudo  será  limitado  às  estruturas  de  terminais  flutuantes,  as  quais  são 

mundialmente  menos  comuns  e  também  as  mais  adequadas  à  parte  ocidental  da  Bacia 

Amazônica. Cabe ressaltar que tanto o tipo estrutural quanto a região eleitos foram os menos 

pesquisados até a atualidade.

Esta  estrutura  de  cais  flutuante  possui  pontes  de  acesso  geralmente  móveis  e  está 

suscetível  a  grandes  variações  de  marés  e  correntes,  diárias  e/ou  anuais;  entre  outras 

particularidades  complicadoras.  Ademais  o  dimensionamento  destes  elementos  estruturais 

ainda se baseia em alguns cálculos empíricos, o que leva a menores certezas sobre o problema 

tratado e a maiores coeficientes de segurança no cálculo e dimensionamento. 

Desta forma, pretende-se com esta pesquisa buscar modificações nos métodos de projeto 

de modo a produzir obras mais econômicas e com maior grau de confiabilidade na segurança 

estrutural. 

O interesse do Exército Brasileiro nesta investigação tecnológica se deve ao fato de que o 

mesmo atua no cenário nacional como a instituição que mais executa obras de infra-estrutura 

de transportes na Amazônia, além disso esta Força Armada também almeja com veemência a  

realização do projeto do desenvolvimento da navegação na Amazônia Ocidental.

1.5 COMPOSIÇÃO DO TRABALHO

Para a realização da presente dissertação, serão desenvolvidas as seguintes etapas.
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O Capítulo  1  compõe-se  de  considerações  iniciais,  objetivo,  justificativa  e  a  própria 

composição desta 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 

destas obras e, finalmente, são apresentadas as características que fazem do porto flutuante 

uma solução 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  básicos  que  os  compõem  (o  flutuante 

propriamente dito, o sistema de ancoragem, a conexão à margem 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 

equipamentos, embarcações, etc.

O  quinto  capítulo  reúne  os estudos  necessários  para  que  seja  realizada  a  análise  de 

estabilidade e flutuabilidade de estruturas flutuantes. 

No  sexto,  são  apresentados  os  procedimentos  de  cálculo,  análise  estrutural  e 

dimensionamento  para os sistemas  de ancoragem mais  usuais.  Também está incluso  neste 

capítulo  um método para simulação  do comportamento da estrutura ancorada, baseado  no 

método iterativo de Newton-Raphson. 

O Capítulo 7 trata do estudo do projeto básico de um flutuante.

O oitavo capítulo é uma apresentação específica da metodologia em questão, objeto desta 

dissertação.

Finalizando,  o  Capítulo  9  agrega  as  conclusões  e  sugestões  para  prosseguimento  de 

pesquisas neste tema.  

26



2  PORTOS AMAZÔNICOS

2.1  PRINCIPAIS TERMINAIS HIDROVIÁRIOS DA REGIÃO

Os principais portos públicos são: Manaus, Belém, Porto Velho, Macapá e Santarém. O 

tráfego entre os municípios 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;  já  em Manaus  e Belém,  a 

movimentação  está  concentrada  em  terminais  privativos  de  propriedade  das  empresas 

armadoras,  localizados fora da área dos portos públicos.  Por este motivo, a movimentação  

dessas cargas não aparece nas estatísticas oficiais  dos portos, induzindo à subestimativa do 

tráfego efetivo da região. 
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FIG. 2.1 Principais portos e hidrovias

Além dos portos organizados e mais conhecidos, como os que são localizados na FIG. 2.1, há uma 

enorme quantidade de pontos na Bacia Amazônica que possuem sistemas portuários mais simples, que 

vão desde o tipo pouco desenvolvido até a situação de ausência total de infra-estrutura, isto é, o barranco, 
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onde a embarcação encosta para que os passageiros embarquem ou desembarquem e as cargas sejam 

manejadas artesanalmente, como mostra a FIG. 2.2.

FIG. 2.2 Descarregamento em barranco

A seguir serão descritas as características básicas de três dos principais portos amazônicos. Sendo 

possível,  inclusive,  observar através das figuras algumas peculiaridades destes terminais,  como, por 

exemplo, as estruturas flutuantes e as pontes móveis de acesso de dois deles (Porto de Manaus e Porto de 

Porto Velho).

 

2.1.1 PORTO DE MANAUS

Fundado em 5 de setembro de 1899, este terminal é atualmente administrado pela SNPH 

(SOCIEDADE  DE  NAVEGAÇÃO  PORTOS  E  HIDROVIAS  DO  ESTADO  DO 

AMAZONAS) e localiza-se à margem esquerda do rio Negro, na cidade de Manaus.

Os acessos ao Porto são as rodovias AM-010, BR-174 e BR-319, bem como as hidrovias 

dos rios Negro e Amazonas.

O comprimento total dos dois cais flutuantes é de 521 m, comportando dez berços. Onde 

as  principais  cargas  embarcadas  são:  ferro,  aço  (e  ligas),  cassiterita,  plásticos,  aparelhos 

eletrônicos,  petróleo  e  bicicletas  e  as  principais  importadas  são:  aparelhos  eletrônicos, 

bicicletas,  motocicletas,  plásticos,  resinas,  veículos  e  acessórios,  maquinário,  produtos 
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químicos,  fitas  magnéticas,  leite,  produtos  alimentícios,  papel,  ferro,  aço,  petróleo  e 

fertilizantes.

FIG 2.3 Vista geral do Porto de Manaus

FIG. 2.4 Flutuante com ponte móvel do Porto de Manaus
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2.1.2 PORTO DE PORTO VELHO

Fundado em 9 de janeiro de 1985, este terminal é atualmente administrado pela SOPH 

(SOCIEDADES DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA). Localiza-se 

à margem direita do Rio Madeira, a 2 km à jusante da cidade de Porto Velho, RO.

Os acessos ao Porto são as rodovias BR-319 (Manaus – Porto Velho), BR-364 (Cuiabá – 

Porto Velho)  e  BR-425 (Porto Velho  – Guajará-Mirim),  bem como as hidrovias  dos rios 

Madeira e Amazonas.

O nível d’água varia ao longo do ano entre 2,5 e 17,5 m. 

A área de armazenagem é de 900 m2 e  o  comprimento  do cais  flutuante,  de 115 m, 

compondo-se de cinco berços.  Nos quais  as principais  cargas embarcadas são: soja,  pedra 

britada, carretas, contêineres, açúcar, milho, aguardente, tubos de ferro, ração, cerveja, arroz, 

tijolo, óleo de soja e cerâmica. Já as principais importadas são: adubo, carretas, contêineres, 

telhas de fibrocimento, vasilhame, borracha e farinha.

FIG. 2.5 Flutuante com ponte móvel do Porto de Porto Velho
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FIG. 2.6 Flutuante do Porto de Porto Velho (vista lateral)

2.1.3 PORTO DE SANTARÉM

Fundado em 18 de dezembro de 1971, este terminal é atualmente administrado pela CDP 

(COMPANHIA DOCAS DO PARÁ), por meio da gerência do Porto de Santarém. Localiza-

se à margem direita do rio Tapajós, próximo a confluência com o rio Amazonas, na cidade de 

Santarém, Pará.

Os acessos ao Porto são a rodovia BR-163 e as hidrovias dos rios Tapajós e Amazonas.

O comprimento do cais sobre estacas é de 663 m, compondo-se de dez berços. Onde as  

principais cargas embarcadas são: álcool hidratado, gasolina, veículos, óleo diesel, farinha de 

mandioca, madeira serrada e refrigerantes.
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FIG. 2.7 Porto de Santarém (vista geral)

 FIG. 2.8 Cais do Porto de Santarém 
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2.2 PARTICULARIDADES DA AMAZÔNIA 

Há características da Região que diferenciam muito o planejamento, projeto e construção 

das  obras  de  infra-estrutura  aquaviária.  Pode-se  observar  facilmente,  por  exemplo, 

importantes peculiaridades no volume d’água de seus rios, no regime de marés, na densidade 

da  frondosa  mata  ciliar,  nas  características  do  solo  e  relevo,  na  população  e  tipos  de 

povoamento, embarcações, etc. Portanto a seguir se discorre sobre estas características mais  

importantes.

2.2.1 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

Nos  portos  das  cidades  não  capitais,  problemas  são  enfrentados  na  construção  dos 

mesmos e na manutenção dos equipamentos, que ficam muitas vezes inoperantes, quer seja 

pela deficiência qualitativa da mão-de-obra local ou pela dificuldade de suprimento de peças 

elementares de reposição que provêm de praças distantes como Manaus ou mesmo São Paulo.

2.2.2 VARIAÇÃO DE NÍVEL D’ÁGUA

Este problema é maior no lado ocidental da Amazônia. Porto Velho, por exemplo, chega  

a registrar 19 m de amplitude entre período de cheia e estiagem. Este fator é determinante na  

concepção dos projetos portuários, pois acabam exigindo estruturas que acompanhem o nível 

d’água (flutuantes) para não haver tanto desnível entre equipamentos e embarcações.

 

2.2.3 ASSOREAMENTO

Um exemplo conhecido deste problema é o Rio Madeira. Além de apresentar uma grande 

variação  de  nível  d’água  é  um  rio  novo  com  margens  muito  instáveis,  constantes 

desbarrancamentos em alguns pontos e formação de novos depósitos em outros. Assim não se 

encontra  nas  proximidades  de  Porto  Velho,  nenhum  trecho  de  margem  que  suporte 

adequadamente edificação de estrutura pesada ou a execução de escavações muito próximas  

da lâmina d’água, devido aos freqüentes e violentos assoreamentos.
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2.2.4 IMPACTOS DE MATERIAL FLUTUANTE

Devido ao tamanho das árvores e densidade da Floresta Amazônica,  são freqüentes os 

grandes  troncos  e  galhadas  que  descem pelo  rios  impactando  em estruturas  portuárias  e 

embarcações causando sérias avarias.

2.2.5 ESCASSEZ DE MATERIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO

A dificuldade de obtenção de materiais básicos para construção (cimento, pedra e areia) é  

problema comum aos diversos locais da região. De um modo geral, a pedra inexiste, ou o seu 

custo é proibitivo. O cimento e aço em barras procede 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).

2.2.6 CORROSÃO DE ESTRUTURAS PORTUÁRIAS

Apesar de não se verificar este problema como um caso específico da Amazônia, cabe o 

relato de um fato peculiar ocorrido no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, PA.

Após alguns anos de operação, as estacas de fundação deste porto entraram em processo 

de degradação, de forma que tornou-se inevitável uma intervenção através de obras de reparo  

e  proteção.  As  investigações  do  problema  indicaram  a  ação  de  bactérias  do  tipo 

Dessulfovíbrio presentes nas águas fluviais da região do porto, como agente agressivo.

Também foram encontrados indícios de que a ação agressiva das bactérias não se limita  

ao  aço,  extendendo-se  também  à  cal  (substância  presente  no  concreto  e  resultante  da 

hidratação do cimento portland). Ademais outra característica agressiva é a possibilidade de 

formação  de  sulfatos,  os  quais  podem  formar  compostos  expansivos  na  reação  com  o 

aluminato  de  cálcio  do  cimento.  Esta característica  não  se  deve  diretamente  à  ação  das 

bactérias, mas à interação das substâncias liberadas com as presentes no meio aquoso.
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2.2.7 IMPACTOS AMBIENTAIS

Como já foi aludido na introdução deste trabalho, atualmente a comunidade internacional 

tem uma exagerada atenção sobre a administração brasileira da riqueza ambiental amazônica,  

o que se confirma com a quantidade de debates, visitas e missões (formais e de ONG) naquela  

área.  Isto  mostra que,  em caso  de projetos portuários na  região,  o  empreendedor  sempre  

enfrentará dois problemas 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, a dificuldade de encontrar financiamento em caso de não ser proposta 

uma solução de desenvolvimento altamente sustentável.

2.2.8 MONITORAMENTO DE PROBLEMAS DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA 

O Ministério  dos  Transportes  e  seus  órgãos  de  execução  direta  vêm  empreendendo 

louvável esforço para implantar um sistema de monitoramento do transporte fluvial na Região  

Amazônica,  com  informações  de  natureza  técnica,  econômica  e  social,  privilegiando 

inicialmente os principais eixos de ligação fluvial.

Para  tanto  foi  delineada  uma  metodologia  (AHIMOR,  UFPA,  FADESP,  1996)  que 

contemplava a realização periódica de dois tipos de levantamentos de dados:

- levantamentos estruturais a cada dois anos, junto a amostras de todos os agentes que 

conformam  o  sistema  de  transporte  fluvial  na  região,  avaliando  tanto  aspectos 

qualitativos como quantitativos deste sistema;

- levantamentos  conjunturais  mensais,  junto  a  amostras  dos  agentes  ofertantes  do 

sistema,  concentrando-se exclusivamente na movimentação de cargas e passageiros 

nos eixos pesquisados nos levantamentos estruturais.

Busca-se determinar variáveis que caracterizem o nível do serviço oferecido, através do 

procedimento  convencional  de  pesquisa  em  transportes:  o  de  entrevista  a  usuários 

(embarcadores  e  passageiros)  e  prestadores  de  serviços  (transportadores  de  cargas  e 

transportadores mistos).

A seguir,  se apresenta a opinião  de usuários quanto a problemas  relacionados à infra-

estrutura dos principais terminais da região.
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2.2.8.1 FACILIDADE DE ACESSO ÀS EMBARCAÇÕES 

Os  problemas  de  acesso  às  embarcações  foram  reclamados  por  passageiros 

principalmente  no  Porto  de  Manaus.  Devido  à  falta  de  espaços  específicos,  ocorrem 

problemas  de  atracação  de  embarcações  a  contra  bordo  de  outras,  fazendo  com  que  o 

passageiro seja obrigado a passar pelo interior de outras embarcações até chegar ao interior  

daquela  em que  vai  viajar.  Em Belém este  problema  não  é  tão relevante,  pois  obteve  a 

aprovação da maioria.

2.2.8.2 SATISFAÇÃO DO PASSAGEIRO QUANTO AO PORTO DE EMBARQUE

Quanto aos aspectos gerais do porto de embarque, existe uma parcela considerável  de 

usuários  insatisfeitos.  Isso  é  decorrente  das  estruturas  portuárias  disponíveis  não  serem 

adequadas às características das embarcações mistas e, por conseguinte, não atenderem bem 

ao passageiro. 

Os portos de embarque  e  desembarque  que obtiveram os índices  mais  baixo  para  as 

instalações  foram,  os  portos  de  Manaus  e  Santarém,  com  forte  congestionamento  de 

embarcações.

2.2.8.3 NECESSIDADE DE UM NOVO TERMINAL 

Existe  uma  unanimidade  patente  na  opinião  do  passageiro  quanto  à  necessidade  de 

construção  de  terminais  hidroviários  específicos  para  passageiros  em  todas  as  cidades 

levantadas (Belém,  Manaus, Porto Velho  e Santarém) e todos os passageiros acreditam na 

melhoria dos serviços portuários com a criação de um novo terminal.

2.2.8.4 CONDIÇÕES DOS PORTOS 

De  uma  forma  geral,  levando-se  em  consideração  que  os  espaços  onde  operam  as 

embarcações mistas são exclusivos mas não especializados, o transportador misto reconhece 

que as condições gerais dos portos atendem as necessidades atuais.

É  importante  observar  que  à  medida  que  os  portos  são  mais  interiores,  um  maior 

percentual de transportadores os consideram inadequados.
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2.2.8.5 ESPAÇO PARA ATRACAÇÕES

É muito  importante  que,  para  um razoável  atendimento  ao  usuário,  os  espaços  para 

atracações das embarcações sejam suficientes, permitindo que o passageiro alcance o interior 

da  mesma  com segurança.  Embarcações  atracadas  a  contrabordo  de  outras dificultam os 

acessos. Isto é mais freqüente em Manaus e Santarém.

2.2.8.6 NECESSIDADE DE TERMINAIS ESPECIALIZADOS

Todos  os  transportadores,  sem  exceção,  afirmam  que  é  necessário  a  construção  de 

terminais exclusivos.

2.2.8.7 PERIGOS NOS RIOS

Existem perigos  oferecidos  pelos  rios  à  navegação,  conforme  pode ser  observado  na 

opinião da maioria dos transportadores entrevistados, porém há necessidade de se determinar  

com mais precisão quais são as maiores preocupações dos transportadores com relação a este 

problema.

2.2.8.8 EXPERIÊNCIA QUANTO A ACIDENTES

O reflexo dos perigos oferecidos à navegação é a incidência de acidentes. Naturalmente 

que todos não são decorrentes apenas dos riscos oferecidos pelos rios. De qualquer forma,  

praticamente todos os transportadores já tiveram essas experiências. Porém isso não significa  

fragilidade  do transporte fluvial,  mas  sim que o transportador misto  conhece os possíveis  

perigos à navegação e os riscos que eles oferecem.

2.2.8.9 EXISTÊNCIA DE PERDAS E AVARIAS 

O porto é o ponto crítico do transporte aquaviário.  Vários fatores contribuem para que 

isso aconteça, como falta  de controles à entrada de pessoas estranhas às rotinas bem como 

equipamentos e/ou “lay-out” inadequados.

37



O reflexo  são  as  perdas  e  avarias  que  aí  podem ocorrer,  penalizando  o  serviço  de  

transporte. De acordo com o levantamento de dados, apenas a linha  Belém-Manaus-Belém 

não registra esse tipo de problema como relevante, entretanto a pior linha neste aspecto é a 

linha Manaus-Santarém-Manaus.

2.3  A SOLUÇÃO DO FLUTUANTE

Observando-se a problemática das particularidades apresentadas na Seção 2.2, a solução 

do  cais  flutuante  é  extremamente  adequada  para  diversos  pontos  da  Bacia  Amazônica, 

principalmente  no  lado  ocidental,  onde  há  grandes  variações  de  altura  de  nível  dos 

mananciais.  Portanto,  a  seguir,  são  apresentados  alguns  aspectos  da  adaptabilidade  desta 

solução estrutural.

2.3.1 ASPECTOS FUNCIONAIS

Por ser flutuante, esta solução estrutural se adapta a dois problemas amazônicos de uma 

forma bem melhor que as estruturas fixas, ou seja, o cais acompanha as acentuadas variações 

de nível  d’água (Seção 2.2.2) e  por ser  fundeado relativamente  distante da margem,  suas 

fundações (ancoragens) não sofrem com o problema de assoreamento (Seção 2.2.3).

2.3.2 ASPECTOS ECONÔMICOS

A grande vantagem econômica do cais flutuante 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 dois problemas complicados, pois a estrutura poderá ser construída 

o mais próximo possível de um centro econômico regional, onde a disponibilidade de mão-de-

obra especializada, equipamentos e material de construção (Seção 2.2.1 e Seção 2.2.5) é bem 

maior.

Outra vantagem é a possibilidade de modificação do local 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 fim da vida útil, a estrutura terá um valor  

residual razoavelmente maior do que as estruturas fixas.

38



2.3.3 ASPECTOS AMBIENTAIS

As obras de terra nas construções de cais  fixos são responsáveis por grande parte dos  

impactos ambientais. Primeiro pelo volume de material de corte em terra, bem como de aterro 

lançado dentro e fora do manancial;  em segundo lugar, pela necessidade de dragagens para 

regularização e/ou preparo do leito subaquático, que agride este meio e também o local de 

bota-fora, onde será lançado o referido material dragado.

Há uma outra vantagem das estruturas flutuantes,  proporcionada pela  passagem quase 

livre 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, 

significa que muitos dos impactos são reversíveis.
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3  TIPOLOGIA DE ESTRUTURAS PORTUÁRIAS FLUTUANTES

   

3.1 CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO POSICIONAMENTO DO FLUTUANTE 

Propõe-se uma primeira classificação baseada no posicionamento do flutuante em relação 

ao elemento de acesso ao mesmo, isto é, a ponte móvel ou a rampa fixa. A posição relativa  

entre  estes  elementos  normalmente  se  apresenta  de  três  formas:  transversalmente  em  T, 

transversalmente em L e longitudinalmente (conforme ilustra a FIG. 3.1 a seguir).

FIG. 3.1 Tipos de posicionamento

O posicionamento  longitudinal  se  caracteriza  por  baixa  produtividade  no  manejo  de 

cargas  quando  comparado  ao  transversal,  portanto  seu  emprego  se  restringe  a  locais 

específicos, onde não há correntes paralelas à margem e o espaço disponível é limitado, de 

modo que o posicionamento transversal ocuparia excessivamente a bacia. Assim sendo, portos 

posicionados longitudinalmente são mais comuns em tráfego de passageiros e costumam estar 

longe da margem para proporcionar a máxima quantidade de berços em todo seu perímetro.

Em caso de posicionamento transversal, o formato em L é preferido em lugares onde a 

corrente ocorre numa única direção (p. ex., rios), pois as embarcações manobram com maior 

facilidade  no  lado  do  flutuante onde se  apoia  a  ponte ou rampa  de  acesso.  Este formato 

também permite um maior número de barcos atracados, aumentando a eficiência do cais.  
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3.2 CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO ELEMENTO DE ACESSO AO FLUTUANTE

Há basicamente três classes de elementos de conexão entre margem e o cais  flutuante 

(conforme FIG. 3.2 a seguir).  A primeira  delas  é a ponte móvel  apoiada na margem e na 

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 batimetria locais. O segundo caso é o da rampa 

fixa ao terreno, onde o flutuante fica simplesmente encostado na mesma através da utilização  

de  cabos  que  o  atraca  contra  a  referida  rampa  (Porto de  Camanaus  em São  Gabriel  da  

Cachoeira,  AM).  Já  a  terceira  alternativa,  a  mais  incomum,  não  utiliza  ponte,  rampa  ou 

qualquer outro elemento apropriado ao tráfego de transportes sobre rodas; neste caso a carga é 

içada  do flutuante por uma talha  móvel  que, após este  movimento  vertical,  desloca-se na 

horizontal através de trilhos até o local de destino (Porto de Caracaraí, RR). Em todos estes 

casos são  adaptadas escadarias  e/ou passarelas  às respectivas  estruturas para o tráfego  de 

passageiros.

FIG. 3.2 Tipos de conexão do flutuante à margem
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3.3 ELEMENTOS BÁSICOS DAS ESTRUTURAS PORTUÁRIAS FLUTUANTES 

Serão  descritos  nas  seções  a  seguir  os  elementos  básicos  caracterizadores  de  uma 

estrutura portuária flutuante, os quais são: o cais flutuante, o elemento de acesso (ponte móvel 

ou rampa fixa), o sistema de ancoragem e o sistema de defensas.

3.3.1 CAIS FLUTUANTE

Este elemento, onde normalmente são atracadas as embarcações e sobre o qual operam os 

equipamentos de manejo de cargas, tem a função principal de ser o elo de ligação entre toda a 

área portuária e o navio, proporcionando condições adequadas para embarque e desembarque 

de passageiros e cargas. 

Existem quatro esquemas  estruturais  de cais  flutuantes,  conforme  ilustra  a  FIG. 3.3 a 

seguir:

FIG. 3.3 Esquemas estruturais de cais flutuantes: a) caixão flutuante

único, b) mais de um caixão interconectados, c) plataforma única 

sobre bóias, d) mais de uma plataforma sobre bóias.

a) caixão flutuante único (portos de Tabatinga, Coari, Itacoatiara e Parintins, AM);
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b) mais de um caixão interconectados;

c) plataforma única sobre bóias (Flutuante do Roadway no Porto de Manaus, AM) e

d) mais de uma plataforma sobre bóias (Flutuante das Torres no Porto de Manaus, AM).

A primeira alternativa, além de ser normalmente a mais econômica, é a que proporciona a 

máxima  estabilidade.  Entretanto, do ponto de vista da manutenção, as demais  soluções são 

preferidas,  já  que os módulos ou peças podem ser retirados separadamente para reparação,  

sem prejudicar substancialmente as operações portuárias.  

3.3.2 ELEMENTO DE ACESSO

Como elementos de acesso  ao cais,  as pontes móveis,  rampas  fixas  e outras soluções 

devem proporcionar a máxima  eficiência  no tráfego de passageiros e cargas,  bem como a 

menor distância viável entre cais e área de estocagem.

FIG. 3.4 Arranjos estruturais de elementos de acesso (TSINKER,1986)  
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Estes três referidos tipos de conexão terra-cais já foram sucintamente descritos na Seção 

3.2.  Entretanto na FIG. 3.4 são apresentados alguns  arranjos estruturais  dos elementos em 

questão.

A escolha da solução estrutural mais  adequada em um determinado porto depende dos 

fatores  econômicos,  naturais  (topografia,  batimetria,  ventos,  correntes,  resistência  e 

estabilidade do solo, etc), estruturais, funcionais (fluxo de carga, inclinação máxima, etc) e de 

manutenção. Inclusive é possível que hajam casos especiais  onde a solução adequada exija  

não uma, mas duas pontes de acesso por exemplo, proporcionando uma excelente eficiência  

na operacionalidade dos equipamentos de manejo de cargas.  

No caso de ponte móvel, o comprimento da estrutura depende principalmente da variação 

do nível  d’água,  de modo  que  no  nível  mais  baixo  (maiores inclinações)  seja  possível  o 

tráfego adequado de equipamentos e passageiros.  Uma ponte de único  vão normalmente é 

usada quando seu comprimento não excede 80 m e a variação da altura da lâmina d’água é  

inferior a 10 m.

Uma  das  extremidades  da ponte móvel  é  rotulada em uma estrutura fixa  na  margem 

enquanto a outra é geralmente apoiada em um flutuante anexo ao cais,  específico para este 

fim.  Tal  flutuante  também  deve  possuir  um sistema  de  amarras  e  ancoragens  para  sua 

estabilização. Por outro lado, há casos em que não existe o flutuante especial para apoio e a  

ponte é rotulada diretamente no cais,  em conseqüência  parte da ancoragem deste último  é 

realizada por aquela, que é submetida a consideráveis esforços longitudinais. 

O material mais adequado para a construção da ponte móvel é sem dúvida o aço. Já no 

caso de rampa fixa,  não há uma preferência, a utilização de madeira, concreto armado ou o 

próprio aço vai depender de diversos condicionantes do projeto. Contudo, qualquer que seja o 

material,  há  que  se  preocupar  com o  desgaste  da  região  de  contato entre cais  e  rampa.  

Inclusive, pode-se adotar conexões especiais para a interface cais-rampa, como por exemplo, 

a  fixação  de um par de trilhos  sobre a  rampa para conectar o flutuante,  cujo  movimento  

deverá ser guiado pelos trilhos. 

A eficiência da operação portuária em cais conectado por rampa fixa está muito sujeita ao 

nível d’água, pois,  em condição de águas baixas,  um grande comprimento da rampa estará 

exposto e os veículos terão uma distância maior a percorrer entre cais e margem. Já em águas  

altas ocorre exatamente o contrário. 

Uma grande vantagem da rampa fixa é o menor custo de construção, contudo em muitos 

casos os custos de manutenção e de operação são mais elevados.
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Em qualquer  das soluções  acima  descritas,  sempre haverá uma descontinuidade  física 

entre o cais e o elemento de acesso, cuja a solução mais adotada nos portos já construídos é  

uma pequena rampa de transição entre as estruturas (conforme FIG. 3.5 a seguir).

 

FIG. 3.5 Rampa de transição

3.3.3 SISTEMA DE ANCORAGEM

É o conjunto de elementos estruturais cuja função se baseia em garantir o posicionamento 

estável  dos  flutuantes,  resistindo  a  todos  os  esforços  atuantes  sobre  os  mesmos.  Esta 

estabilidade inclusive tem grande importância também em relação ao elemento de acesso, pois 

muitas vezes este último é projetado com a premissa de que o cais permanecerá num mesmo  

local, admitindo apenas pequenos movimentos.  

Os sistemas do tipo linhas de ancoragem (correntes ou cabos) podem ser fixados em terra 

ou no leito submerso. No primeiro caso, o ponto de fixação é uma estrutura fixa como um 

bloco de concreto estaqueado ou não; já  na segunda alternativa,  a fixação é feita mediante  

âncoras de variados tipos. Há também a opção de se utilizar “dolphins”, onde a liberdade de 

movimento  horizontal  é  mais  restrita  (exemplo:  terminal  da  Refinaria  de  Manaus, 

PETROBRAS). Vale  ressaltar que, no caso das amarras,  o comprimento em catenária  das 

mesmas é controlado através de cabrestantes de acordo com o nível d’água.
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FIG. 3.6 Tipos de sistemas de ancoragem (TSINKER, 1986)

Conforme apresenta o primeiro esquema estrutural da FIG. 3.6, há sistemas unicamente 

baseados na fixação em terra que utilizam barras bi-rotuladas cujo material pode ser aço ou 

madeira; as barras controlam o movimento normal à margem enquanto as amarras ou cabos 

restringem o deslocamento paralelo.  Dependendo do tamanho do cais,  magnitude de forças 

envolvidas e distância entre margem e flutuante, é possível dispensar as amarras utilizando 

somente as barras.

Os sistemas com fixações submersa e em terra (três últimos da FIG. 3.6) normalmente  

não utilizam barras bi-rotuladas. Suas amarras submersas normalmente se dispõem em forma 

de catenária, entretanto esta posição naturalmente assumida pela amarra pode ser modificada 
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com a utilização de elementos estruturais que aproximem as amarras do leito a fim de, por 

exemplo,  facilitar  as  constantes  manobras  de  embarcações  próximas  ao  local  (conforme 

esquematiza a FIG. 3.7).   

    FIG. 3.7 Rebaixamento de sistema de ancoragem

No caso da utilização  de “dolphins”  (terceiro esquema estrutural da FIG. 3.6),  o cais  

poderá ser posicionado antes ou depois dos mesmos. É importante que haja pelo menos dois 

“dolphins”, não havendo limite superior.  

3.3.3.1 ÂNCORAS

Diferentes tipos de âncoras são utilizados para a fixação  do sistema  de ancoragem ao 

terreno. Entre eles encontramos as âncoras comerciais de aço, as de gravidade, bem como as 

especiais.

As comerciais de aço (FIG. 3.8 e FIG. 3.9) têm seu poder de fixação devido à resistência 

a esforços cortantes que elas mobilizam no solo, sendo aquela gerada pelo empuxo passivo 

deste. Na obtenção da fixação  adequada, o peso próprio deste tipo de elemento não é tão 

importante quanto sua profundidade de penetração e sua área de contato, as quais determinam 

a quantidade de solo mobilizada. Deste modo, no dimensionamento desta âncora, é necessário  

informar-se com o fabricante sobre a carga máxima suportada nas condições específicas do 

solo que a receberá. 

Há duas recomendações básicas para este dimensionamento. Primeiro, a carga de trabalho 

máxima  prevista deve ser em torno de 60% da capacidade máxima  da âncora. Em segundo 

lugar, a referida carga de trabalho não deve ser maior que 50% da máxima resistência à tração 
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da  amarra  a  ela  atada.  Recomenda-se  também  que,  após  a  fixação,  as  âncoras  sejam 

submetidas a uma carga teste igual à carga de trabalho máxima  prevista, e que as mesmas  

sejam inspecionadas a cada 5 anos nos primeiros 20 anos de vida útil e mais freqüentemente 

após esta fase.

FIG. 3.8 Âncora mobilizando forças de resistência do solo (TSINKER, 1986)

FIG. 3.9 Âncora de aço

As  âncoras  de  gravidade  são  pesados  blocos  de  concreto  que  requerem  poderosos 
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equipamentos para transporte ou que são inicialmente caixas flutuantes para serem afundadas 

e preenchidas no local previsto para seu posicionamento definitivo. São utilizadas quando o 

leito submerso não pode ser penetrado por âncoras convencionais ou quando serão submetidas 

a  esforços  muito  grandes  e  incomuns.  Dependem principalmente  de  seu  peso  próprio  na 

ligação amarra-terreno e normalmente assentam-se sobre o leito submerso, podendo também 

serem parcialmente  ou completamente enterradas.  Sua grande vantagem é a resistência  ao 

içamento, o que permite amarras dispostas mais verticalmente e com menores comprimentos.

Teoricamente o peso submerso (peso menos empuxo) de uma âncora de gravidade pode 

ser  tão  grande  quanto  se  queira,  sendo  limitado  na  prática  apenas  pelos  sistemas  de 

fabricação, transporte e posicionamento e é dado pela seguinte formula:

Qsub = Ks . P ((cos )/f + sen ), EQ. 3.1

onde Qsub é o peso submerso da âncora de gravidade;

P, a máxima carga de trabalho prevista na respectiva amarra;

, o ângulo entre o plano horizontal e a direção da respectiva amarra;

Ks, o  coeficiente  de  segurança  que  depende  da  importância  da  estrutura, 

variando entre 1,5 e 2,0 (cargas normais) e entre 1,1 e 1,3 (combinações de 

carga extremas) e

f, o  coeficiente de  atrito  entre  o  bloco  e  a  superfície  de apoio  (0,25  para 

argilas, 0,4 para areias e 0,45 a 0,55 para rochas).  

Das âncoras  especiais, um primeiro  tipo  é o apresentado  na  FIG.  3.10,  que combina 

propriedades de âncoras comerciais de aço e âncoras de gravidade, pois trata-se de um bloco 

de concreto de peso dotado de uma aba metálica, a qual leva ao afundamento do conjunto no  

solo  no  momento  da  tração  efetuada  pela  amarra.  Certamente  a  âncora  se  inclina  neste 

processo de mobilização  do empuxo  passivo  do solo,  contudo tal inclinação  não  deve ser 

superior a 30º.
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FIG. 3.10 Âncora especial (TSINKER, 1986)

Outro tipo de âncora especial é a estaca cravada sob sucção. São muito adequadas para 

grandes estruturas flutuantes em águas profundas sobre solos de más condições. A forma de 

instalação se resume em criar uma diferença de pressão entre o exterior e o interior da estaca,  

proporcionando a cravação da mesma no solo (conforme apresenta a FIG. 3.11 a seguir). 

Para isso, primeiramente, se posiciona a estaca no leito submerso permitindo que haja um 

afundamento inicial devido a seu peso próprio. Em seguida, bombeia-se a água de dentro para 

fora da mesma, gerando a diferença de pressão necessária para a cravação. A água que entra 

por percolação através do solo abaixo da estaca não é suficiente para compensar a sucção e 

não  atrapalha  o  sucesso  do  processo,  o  que  já  foi  comprovado  em  solos  arenosos, 

estratificados e argilosos. Além disso a cravação é rápida, ocorrendo entre 20 e 60 minutos. 

Após  a  completa  penetração  prevista  em  projeto,  interrompe-se  o  bombeamento 
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permitindo o reequilíbrio  de pressões, de modo que a fixação da estaca fica garantida pelo  

atrito lateral com o solo e pela mobilização do empuxo passivo do mesmo. Certamente este 

processo  é  mais  eficiente  com  estacas  de  grande  diâmetro  e  relativamente  pequeno 

comprimento.

FIG. 3.11 Estaca cravada sob sucção (TSINKER, 1986)

Na  etapa  de  seleção  da  âncora  mais  adequada,  os  seguintes  aspectos  devem  ser 

considerados:

- as características e espessura da camada de solo local;

- a magnitude da carga que tracionará a âncora;

- a capacidade de carga da âncora;

- a influência de cargas cíclicas no solo em questão;

- a possibilidade de necessidade de remoção da âncora e 

- seus custos de instalação e manutenção.  

Sem dúvida,  dentre os citados,  o  primeiro  aspecto é o mais  importante.  Entretanto a 

magnitude e o tipo da carga (estática ou cíclica) pode influenciar bastante na seleção do tipo e  

tamanho  da âncora.  Por exemplo,  em testes de laboratório  bem como em observações de 

campo, foi verificado que cargas repetitivas têm um forte efeito sobre areias submersas e bem 

graduadas,  enquanto que argilas  e siltes  coesivos  são muito menos  influenciados  por esta 

característica  da  força  atuante.  De  um modo  geral,  as  cargas  cíclicas  produzem grandes 

deformações em solos sob elevadas tensões.
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3.3.3.2 LINHAS DE ANCORAGEM

As linhas  de ancoragem fixadas  no  leito  submerso  são  normalmente  constituídas  por 

amarras (correntes), já as fixadas em elementos estruturais em terra (fora d’água) costumam 

constituir-se de cabos  de  aço. Para instalações  temporárias,  utilizam-se  também cabos de 

fibras sintéticas como náilon, poliéster, polipropileno e outros materiais.

Para estruturas flutuantes permanentes em ambiente marinho, é conveniente a proteção 

dos cabos de aço  com revestimento,  devido  à grande intensidade de corrosão. A máxima 

proteção anticorrosiva destes cabos pode ser obtida com galvanização eletrolítica duas a três 

vezes  mais  espessa  que  a  galvanização  usual.  Em  caso  de  cabos  não  galvanizados, 

normalmente  utilizados  em estruturas  temporárias,  os  mesmos  devem ser  periodicamente 

lubrificados a fim se obter a máxima durabilidade e eficiência.

Os coeficientes de segurança do dimensionamento de cabos de aço são geralmente mais  

conservativos que os de correntes, devido ao maior potencial de corrosão e à redução de sua  

resistência causada pelo manuseio, flexão e fixações. Normalmente estes coeficientes variam 

entre  2,8 e  5,  sendo  o menor  valor  aplicado  para  estruturas temporárias  e  o  maior  para 

estruturas permanentes.

No  caso  das  correntes,  os  coeficientes  de  segurança  estão  entre  2,8  e  4,0  e  seu 

dimensionamento deve ser realizado com grande cuidado, já que são amarras normalmente 

fixadas ao leito submerso e são menos acessíveis para inspeção e manutenção que os cabos 

fixos em terra, portanto sua confiabilidade deve ser inquestionável.

3.3.4 SISTEMA DE DEFENSAS

É praticamente impossível evitar um grande choque quando um navio atraca em um cais,  

portanto é imprescindível  que este último  seja dotado de um sistema de defensas capaz de 

impedir  o contato direto entre píer e embarcação, absorvendo boa parte da energia daquele  

choque e reduzindo a magnitude da força sobre a estrutura do cais. A seguir, tratar-se-á dos 

tipos mais comuns de sistemas de defensas. A figura 3.12 a seguir apresenta um exemplo de 

um tipo deste sistema.
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FIG. 3.12 Exemplo de sistema de defensas

3.3.4.1 DEFENSAS DE MADEIRA

O mais  simples  tipo de defensa é formado de peças de madeira de lei  longas e seção  

transversal retangular, fixadas verticalmente na parede do respectivo píer, podendo haver um 

segundo conjunto de peças também longas e de madeira de lei, fixadas horizontalmente sobre  

as anteriores. Tais peças são presas à estrutura do cais através de parafusos e conectores de 

aço (p. ex., cantoneiras). 

A madeira deve ser tratada com preservativos comerciais como por exemplo o creosoto 

(200 a 250 kg/m3) e todos os furos e entalhes (passagem de parafusos e outros) devem ser 

tomados por estes produtos. Vale ressaltar que tais furos devem ser feitos sem folgas para a 

entrada justa do parafuso.

Quanto  maior  a  dimensão  das  peças  na  direção  do  impacto  maior  será  a  energia 

absorvida. A princípio,  defensas de madeira devem ser utilizadas para pequenos navios (até 

1000 dwt)  e,  em caso  de embarcações maiores,  podem ser  adotados pneus  em adição  ao 

conjunto da defensa, sendo que cada pneu pode ser preenchido com um outro, ampliando o 
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poder  de absorção de energia.  Em píeres  muito  simples,  o sistema  de defensa  às vezes  é 

formado por pneus fixados com poucas ou nenhuma peça de madeira. 

3.3.4.2 DEFENSAS ELASTOMÉRICAS

Desde a década de 1930, a borracha é cada vez mais usada nos sistemas de defensas e, 

atualmente, surgem inclusive outros tipos de elastômeros sendo empregados nestes elementos 

portuários.

O tipo mais  simples  de defensas de borracha é o cilindro longo e oco, cujo  diâmetro  

externo pode chegar a 3 m, sendo que a partir de 60 cm de diâmetro a borracha é laminada.  

Tais  defensas  são  penduradas  pelas  extremidades  nas  paredes  de  acostagem dos  píeres. 

Diferentemente deste caso de seção transversal circular, as defensas,  quando possuem seção 

transversal retangular, produzem no cais uma menor força concentrada de reação devido às 

suas maiores áreas de contato com o cais e a embarcação.

Além dos casos do parágrafo anterior, onde as peças de borracha trabalham sob esforços 

de compressão diametrais,  existem diversos outros tipos de defensas elastoméricas que são 

solicitadas por esforços cortantes, de compressão longitudinal  e outros; tais como as Seibu 

tipo V, tipo H, TTV, etc.

É importante observar que as curvas de absorção de energia em relação à deformação 

fornecidas pelos fabricantes normalmente são plotadas para temperaturas de 20o C. Entretanto 

as temperaturas mais  baixas aumentam a capacidade de absorção de energia,  bem como a 

força de reação, devido ao enrigecimento da borracha. Por outro lado, temperaturas mais altas  

proporcionam o  contrário,  embora  os efeitos  das  temperaturas  abaixo  de  20o sejam mais 

significativos.

3.3.4.3 DEFENSAS PNEUMÁTICAS

Este tipo  de defensas  utiliza  a  excelente  compressibilidade  do ar  e  é  particularmente  

muito adequado para locais pouco abrigados com lâmina  d’água muito movimentada, com 

freqüentes  ações  de  ondas  e,  em  conseqüência,  acarretando  atraques  com  movimentos 

verticais e pouco suaves.

As defensas pneumáticas podem ser fixas ou flutuantes e normalmente são compostas por 

uma camada de borracha retentora de ar e outra exterior formada por uma rede de cordéis que  
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tem as funções de proteger contra a abrasão e distribuir as tensões pela superfície da defensa.

3.3.4.4 DEFENSAS COM ENCHIMENTO DE ESPUMA

Originalmente estas defensas eram fabricadas para proteção de plataformas “offshore” e 

seus equipamentos, porém rapidamente sua aplicação se estendeu aos cais e às operações de 

transbordo entre navios. 

São constituídas basicamente de uma espuma resiliente  encapsulada que absorve uma 

quantidade  considerável  de  energia  durante  a  compressão,  possuindo  uma  cobertura  de 

proteção elastomérica  reforçada  com filamentos  de náilon.  Apesar  da grande  energia  que 

absorvem, ainda têm a vantagem de oferecer uma força de reação relativamente baixa.

Podem  ser  utilizadas  como  flutuantes  ou  fixas  e,  devido  ao  tipo  de  fabricação  do 

enchimento de espuma, não afundam em caso de perfuração da cobertura protetora. Sobre as 

defensas  pneumáticas,  possuem a vantagem de não necessitarem de válvulas  de alívio  de 

pressão, válvulas de enchimento e fixadores específicos.

3.3.4.5 DEFENSAS MECÂNICAS

Seu  princípio  de  funcionamento  depende  basicamente  de  molas  e  amortecedores.  

Normalmente possuem um painel que recebe o choque do navio, o painel por sua vez solicita  

as molas e/ou amortecedores, os quais absorvem boa parte da energia e exercem uma força no 

cais a que estão fixos.

A vantagem dos sistemas  com amortecedores hidráulicos  é que eles praticamente não 

devolvem um impacto ao navio fazendo-o oscilar, como o fazem os outros sistemas, pois a 

mola  absorve o choque, mas quando ela  tenta devolvê-lo o amortecedor impede. Contudo, 

devido à velocidade constante de deformação deste sistema, a força de reação não atinge seu 

valor máximo  gradualmente mas quase imediatamente ao impacto da embarcação, de modo 

que  as  defensas  mecânicas  são  consideradas  relativamente  rígidas  em  relação  às 

elastoméricas, pneumáticas e de espuma.
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3.3.4.6 GENERALIDADES SOBRE O PROJETO DO SISTEMA DE DEFENSAS

 

Além dos citados anteriormente, há outros tipos de sistemas de defensas que não serão 

descritos por serem menos comuns, por exemplo, os de gravidade e o Raykin (composição de 

borracha e chapas de aço).

Os aspectos mais importantes para a seleção de um sistema de defensas são os seguintes:

- absorção de energia, o sistema deve ter capacidade suficiente para absorver o impacto 

do navio de projeto;

- força de reação, que é exercida no cais e no navio durante o choque;

- tensão  no  casco  da  embarcação,  a  máxima  permitida  para  as  embarcações  que 

freqüentam o porto;

- custos inicial e de manutenção, considerando defensas e estrutura do cais.

 Na prática,  a  direção de impacto do navio  raramente é  próxima  da normal  à  face  da 

defensa, o que gera uma força tangencial à superfície impactada. Esta força de atrito pode ser 

estimada pelo produto da força máxima no impacto e um coeficiente de atrito que varia entre  

0,2 e 0,5. Caso a defensa não seja capaz de absorver esta força, devem ser previstos tirantes 

que conectem a parte frontal da defensa ao cais em questão. 

É muito importante levar em consideração as curvaturas horizontal e vertical do casco e o 

ângulo  de aproximação  da trajetória  da embarcação (geralmente  10o a  20o),  para que seja 

analisada a forma com que a defensa será deformada ao choque.

56



4  AÇÕES DE CARGAS EM ESTRUTURAS PORTUÁRIAS FLUTUANTES

   

4.1 GENERALIDADES SOBRE AÇÕES DE CARGA 

O projeto  de  um cais  flutuante  obrigatoriamente  se  inicia  por  duas  etapas  de  suma  

importância  e  interdependentes,  sendo  elas:  a  determinação  das  dimensões  básicas 

(comprimento total, boca, calado e pontal) e o cálculo da magnitude das cargas que atuarão na  

estrutura. A primeiro 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 nem o proprietário nem o projetista  

estão certos dos valores máximos a que a estrutura estará submetida durante sua vida útil.  

Portanto a seleção destas cargas e de seus coeficientes de combinação é uma tarefa um tanto 

subjetiva e depende muito da experiência do engenheiro. 

Desta forma,  para  que  tais  valores  não  sejam tão  grandes  a ponto  de  tornar  a  obra 

inviável,  nem tão pequenos de modo que o porto se torne obsoleto rapidamente (devido  a 

evolução dos navios, equipamentos e mercadorias), o calculista deve se orientar pelos códigos 

e  normas  largamente  aceitos  e  utilizados,  aplicando  racionalmente  os  coeficientes  de 

segurança e nunca reduzindo-os descuidadosamente.    

Para a correta definição de todos estes parâmetros anteriormente citados, é imprescindível  

analisar detalhadamente e individualmente cada fase da vida útil da obra, levando em conta 

cada  elemento  estrutural  separadamente  e  também  o  porto  como  um  todo.  Dada  esta 

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 ancoragem 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 
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instalação da obra até o seu desmantelamento. Durante esta fase, devem ser consideradas as 

seguintes hipóteses de cargas:

- condições normais,  onde não há limitações para as operações portuárias, e as ações 

ambientais estão nos seus níveis médios (correntes, ventos, ondas, etc);

- condições extremas, onde as operações são limitadas ou interrompidas, normalmente 

devido a fortes ações ambientais;

- condições  excepcionais,  onde  as  instalações  são  submetidas  a  ações  de  cargas 

incomuns  ou extraordinárias  (previstas  ou não) como, por exemplo,  resultantes de 

acidentes estruturais;

- condições  de manutenção,  onde  há  problemas  como  o fato de partes da estrutura 

poderem estar fora de serviço para reparos.   

4.2 CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE CARGA

As  ações  de  carga  são  classificadas  em função  de  sua  variação  no  espaço  (fixas  e 

móveis),  em função  da  resposta da  estrutura (estáticas  e  dinâmicas)  e  em função  de  sua 

variação no tempo (permanentes, variáveis e excepcionais). Neste trabalho será utilizada esta 

última, conforme apresenta-se a seguir.

4.2.1 AÇÕES DE CARGAS PERMANENTES

São essencialmente cargas de gravidade  (peso próprio) que estão sempre presentes ao 

longo da respectiva fase da obra (construção ou serviço, conforme a Seção 4.1), possuindo 

posição e magnitude constantes ou com variações teóricas tão pequenas ao longo do tempo 

que se pode considerar nulas na prática.   

4.2.2 AÇÕES DE CARGAS VARIÁVEIS

São cargas externas cujas magnitudes e posicionamentos são consideravelmente variáveis 

ao longo do tempo e possuem uma forma ou freqüência contínua. Podem ser divididas em seis 

grupos: cargas hidráulicas, empuxos de terra, ações ambientais (correntes, ventos, ondas, etc), 

cargas  de  utilização  (impactos  de  embarcações,  equipamentos  e  sobrecargas  em  geral), 

oriundas de deformações, cargas de construção.
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4.2.3 AÇÕES DE CARGAS EXCEPCIONAIS

São  cargas  de  caráter  fortuito  ou anormal,  resultantes  de acidentes,  uso  indevido  ou 

condições  ambientais  e  de  serviço  excepcionais.  Podem ser  consideradas  como  ações  de 

característica  variável  com baixa  probabilidade  de  ocorrência,  ou  com curto  período  de 

duração; entretanto quando ocorrem podem afetar significativamente a segurança da estrutura.

Como exemplo de cargas excepcionais citam-se: provas de carga, inundações por ruptura 

de  condutos  ou  depósitos,  fortes  colisões  imprevistas,  grandes  depósitos  de  sedimentos,  

excesso de dragagem, ações ambientais acima do previsto, explosões e incêndio.

4.3 CÁLCULO DAS AÇÕES  

Serão  apresentados  nesta  seção  os  valores  característicos  das  principais  ações  e  os 

processos de cálculo das mesmas. Neste caso, a maior parte dos parâmetros e procedimentos 

aqui  sugeridos  são  oriundos  das  bibliografias  “Recomendaciones  para  Obras  Marítimas” 

(PUERTOS  DEL  ESTADO,  1995)  e  “Floating  Ports”  (TSINKER,1986).  É  importante 

salientar que, em projetos de portos a serem construídos em território nacional, não devem ser 

adotados valores inferiores aos recomendados pela NBR-9782 (ABNT, 1987).

4.3.1 CÁLCULO DAS AÇÕES PERMANENTES

Conforme apresentado na Seção 4.2.1, as cargas permanentes são em geral os pesos dos 

elementos estruturais, dos pavimentos, instalações fixas, lastros, etc. Portanto são calculadas 

pelo produto do volume de cada um destes pelo seu peso específico. 

Na falta de informações mais precisas, a TAB. 4.1 apresenta valores médios de massas 

específicas  de  diversos  materiais  e,  caso  a  carga  seja  calculada  através  de  um  destes 

parâmetros, o valor mínimo para a mesma não deve ser inferior a 90% do tabelado. 

Quando se realiza  o cálculo  das cargas,  um elemento estrutural normalmente não está 

dimensionado, de modo que seu peso próprio é calculado com base na estimativa de sua seção 

transversal.  Porém, se após o dimensionamento não houver um aumento maior que 3% das 

cargas de peso próprio em relação às estimadas anteriormente, pode-se dispensar  um novo 

cálculo  de verificação,  exceto  em casos em que  as  cargas  permanentes  sejam bem mais 

significativas que as demais em análise.
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Uma informação prática muito útil no início do pré-dimensionamento é que a experiência  

de construção de portos flutuantes mostra que o peso próprio de um píer de aço se aproxima  

de 4 kN/m2 e que o do píer de concreto está em torno de 25 kN/m2. 

TAB. 4.1 Massas específicas de materiais

MATERIAIS SUBGRUPOS  (t/m3)

Água
Pluvial 1,00
Salgada 1,03

Betume
Piche (alcatrão) 1,30

Asfalto e emulsões 1,10

Madeira
Seca 0,75

Saturada 1,10

Cerâmicos e similares

Piso cerâmico 1,80
Fibrocimento 2,00

Tijolo cerâmico com furos 1,40
Tijolo maciço 1,80

Metais

Aço 7,85
Alumínio 2,70
Bronze 8,50
Cobre 8,90

Chumbo 11,40
Zinco 7,20

Rochas

Arenito 2,60
Basalto 2,80
Calcária 2,80
Gnaisse 3,00
Granito 2,80

Mármore 2,80
Ardósia 2,40

Alvenaria
Mínimo 1,30
Máximo 2,00

Gabiões 2,00

Concreto

Simples 2,40
Armado ou protendido 2,50
Com adição de fibras 2,40

Leve 1,80
Pesado 3,00

Pavimentos

Solos granulares 2,30
Solo estabilizado 2,10

Betuminosos 2,50
Concreto 2,40

Blocos de rocha 2,60
Blocos de concreto 2,20

PUERTOS DEL ESTADO – ESPAÑA, 1995
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O  acréscimo  de  carga  peso  devido  à  deposição  de  material  orgânico  na  estrutura 

(moluscos,  crustáceos e algas)  é  geralmente muito  pequeno, devendo ser levado em conta 

apenas quando seu peso se torna significante,  por exemplo, em estruturas flutuantes leves.  

Inclusive, nestes casos especiais, o crescimento desta camada de organismos sobre a estrutura 

aumenta o atrito com a água e, em conseqüência,  deve-se considerar também o aumento da 

força de arraste das correntes marítimas e fluviais.  

4.3.2 CÁLCULO DAS AÇÕES HIDROSTÁTICAS

A ação hidrostática é a pressão da água que age em cada ponto da superfície externa da 

estrutura flutuante na direção normal  a  esta  última  no  respectivo  ponto, excetuando-se as 

ações da água de caráter dinâmico, tais como ondas e correntes. Seu cálculo é feito a partir do 

produto do peso específico da água (água) pela profundidade do ponto estudado da superfície.

PH = água x Z EQ. 4.1

Em zonas  fluviais  afetadas  por  marés  ou  tempestades,  a  massa  específica  da  água 

marinha deve ser utilizado (1,03 t/m3).

4.3.3 CÁLCULO DAS AÇÕES DE EQUIPAMENTOS E ARMAZENAGEM

Os  píeres  flutuantes  são  raramente  utilizados  para  depósitos  de  carga,  portanto 

normalmente não são projetados para suportarem sobrecargas referentes a grandes acúmulos 

de mercadorias,  mas  sim  para resistirem às ações dos equipamentos  de manejo,  como os 

guindastes, “portainers”, “transtainers”, caminhões, correias transportadoras, etc. 

No caso excepcional onde haja previsão de alguma armazenagem temporária de carga, 

deve-se utilizar no projeto o valor esperado desta carga distribuída, que provavelmente não 

será  maior  que  20  kN/m2.  Em se  tratando  de  manejo  de  contêineres  com armazenagem 

intermediária  sobre a estrutura flutuante,  as ações de utilização devem ser calculadas com 

base nos pesos máximos de contêineres normalizados pela ISO Standard 104 (apresentados na 

TAB. 4.2); contudo é importante considerar que em média os contêineres manejados pesam 

entre 25% e 50% destes valores tabelados. 
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TAB. 4.2 Contêineres padronizados

Tipo
Dimensões (mm) PesoMáx. 

(kN)
Peso do Contêin. (t) Carga

kN/m2Compr. Larg. Altura Alumín. Aço
1A 12190 2435 2435 300 2,30 4,20 10,1
1B 9125 2435 2435 250 1,80 3,25 11,2
1C 6055 2435 2435 200 1,30 2,30 13,6
1D 2990 2435 2435 100 0,75 1,35 13,7
1E 1965 2435 2435 70 --- --- 14,6
1F 1460 2435 2435 50 --- --- 14,1

TSINKER, 1986

Outra particularidade dos píeres flutuantes é que as cargas uniformemente distribuídas 

não são tão significativas, já que os vãos da laje de piso são relativamente pequenos.

Os equipamentos de manejo de cargas se dividem em dois grupos: sistemas contínuos e 

descontínuos. Fazem parte do primeiro grupo os dutos, correias transportadoras e rampas de 

gravidade.  No segundo grupo encontram-se os equipamentos fixos,  os equipamentos sobre 

trilhos,  os  sobre  pneus  e  os  guindastes  de  esteira.  Os  sistemas  contínuos  bem como  os 

equipamentos  fixos  não  são  considerados  cargas  permanentes,  porque,  apesar  de  suas 

posições invariáveis, a magnitude e direção de suas ações não são constantes.

O cálculo  das cargas dos equipamentos consiste da análise das ações de cada roda (ou 

esteira) individualmente, de cada eixo e do veículo (ou guindaste) como um todo, tomando-se 

como base os parâmetros fornecidos pelos fabricantes. 

Na falta destas informações precisas, as tabelas 4.3, 4.4 e 4.5 apresentam valores médios 

de  ações de equipamentos descontínuos mais  utilizados no manejo  de cargas.  Quanto aos 

contínuos,  adota-se uma carga de utilização de 5 kN/m2 para cada nível  de dutos, correias 

transportadoras ou outros sistemas, não podendo ser menor que 20 kN/m2 a carga total de 

todos os níveis.  Nas  vias  de tráfego  convencional  internas  ao  porto (caminhões  e  trens), 

devem ser consideradas as ações previstas nas normas para projeto de pontes rodoviárias e  

ferroviárias (NBR 7188/1984 e NBR 7189/1985 respectivamente).

Em complemento a estas ações de equipamentos,  deve-se adotar no cálculo  uma carga 

devida  à  operação,  distribuída  em toda a  superfície  útil  do  cais  flutuante,  excetuando-se 

alguma área de armazenagem que excepcionalmente possa constar no “lay-out” do referido 

cais. Tais cargas complementares a serem combinadas estão discriminadas na TAB. 4.6.

Para as condições normais de operação das tabelas 4.3 e 4.4, foi considerado um limite 

máximo  de  velocidade  característica  do  vento  no  valor  de  22  m/s  e,  para  as  condições 

extremas, considerou-se o equipamento parado com a lança retraída e submetido à velocidade 
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característica do vento de 40 m/s. Já os equipamentos da TAB. 4.5 não operam sob condições 

extremas, portanto todos os valores da mesma se referem a condições normais de operação. 

TAB 4.3 Cargas transmitidas por guindastes sobre trilhos

E
qu

ip
am

en
to

G
eo

m
et

ri
a 

(m
)

C
on

di
çõ

es
 d

e 
O

pe
ra

çã
o

Trem de Carga (t/m)

G
ui

nd
as

te
 6

 t
A

L
 =

 2
5 

m
P

P
 =

 8
6 

t

a = 6
b = 2 a 3

c = 1
d = 5

Normais
q1 = 40       Hvt = 2,5
q2 = 06       Hvl = 0,0

q1 = 44   q3 = 22   Hvt = 1,8
q2 = 22   q4 = 04   Hvl = 1,8

q1 = 40       Hvt = 0,0
q2 = 06       Hvl = 2,5

Extremas

q1 = 37       Hvt = 8,0
q2 = 06       Hvl = 0,0

------------
------------

q1 = 37       Hvt = 0,0
q2 = 06       Hvl = 8,0

G
ui

nd
as

te
 1

2 
t

A
L

 =
 2

5 
m

PP
 =

 2
00

 t

a = 10
b = 2 a 3

c = 3
d = 6

Normais
q1 = 27       Hvt = 1,0
q2 = 08       Hvl = 0,0

q1 = 30   q3 = 17   Hvt = 0,75
q2 = 17   q4 = 06   Hvl = 0,75

q1 = 27       Hvt = 0,0
q2 = 08       Hvl = 1,0

Extremas

q1 = 24       Hvt = 3,0
q2 = 09       Hvl = 0,0

------------
------------

q1 = 24       Hvt = 0,0
q2 = 09       Hvl = 3,0

G
ui

nd
as

te
 1

6 
t

A
L

 =
 3

5 
m

PP
 =

 2
64

 t

a = 10
b = 2 a 3

c = 4
d = 6 

Normais
q1 = 27       Hvt = 0,7
q2 = 08       Hvl = 0,0

q1 = 32   q3 = 18   Hvt = 0,5
q2 = 18   q4 = 02   Hvl = 0,5

q1 = 27       Hvt = 0,0
q2 = 08       Hvl = 0,7

Extremas

q1 = 24       Hvt = 2,5
q2 = 09       Hvl = 0,0

------------
------------

q1 = 24       Hvt = 0,0
q2 = 09       Hvl = 2,5

G
ui

nd
as

te
 2

5 
t

A
L

 =
 3

0 
m

PP
 =

 3
12

 t

a = 10
b = 2,5 a 3

c = 4
d = 5

Normais
q1 = 35       Hvt = 0,75
q2 = 07       Hvl = 0,00

q1 = 40   q3 = 21   Hvt = 0,55
q2 = 21   q4 = 03   Hvl = 0,55

q1 = 35       Hvt = 0,00
q2 = 07       Hvl = 0,75

Extremas

q1 = 29       Hvt = 3,0
q2 = 10       Hvl = 0,0

------------
------------

q1 = 29       Hvt = 0,0
q2 = 10       Hvl = 3,0
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G
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as

te
 3

5 
t

A
L

 =
 3

0 
m

PP
 =

 4
10

 t

a = 10
b = 2,5 a 3

c = 6
d = 3

Normais
q1 = 30       Hvt = 0,6
q2 = 07       Hvl = 0,0

q1 = 36   q3 = 19   Hvt = 0,45
q2 = 19   q4 = 00   Hvl = 0,45

q1 = 30       Hvt = 0,0
q2 = 07       Hvl = 0,6

Extremas

q1 = 25       Hvt = 2,2
q2 = 09       Hvl = 0,0

------------
------------

q1 = 25       Hvt = 0,0
q2 = 09       Hvl = 2,2

G
ui

nd
as

te
 5

0 
t

A
L

 =
 3

5 
m

PP
 =

 6
22

 t

a = 10
b = 3
c = 8

d = 1,5

Normais
q1 = 34       Hvt = 0,5
q2 = 08       Hvl = 0,0

q1 = 40   q3 = 20   Hvt = 0,35
q2 = 20   q4 = 04   Hvl = 0,35

q1 = 34       Hvt = 0,0
q2 = 08       Hvl = 0,5

Extremas

q1 = 27       Hvt = 2,0
q2 = 12       Hvl = 0,0

------------
------------

q1 = 27       Hvt = 0,0
q2 = 12       Hvl = 2,0
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Legenda:

- AL é o alcance da lança do guindaste;

- PP, o seu peso próprio;

- qi é a carga por metro linear correspondente a cada perna do guindaste;

- Hvt, a carga horizontal devida ao vento por metro linear, perpendicular  aos trilhos, 

correspondente a cada perna do guindaste;

- Hvl,  a carga  horizontal  devida  ao  vento  por  metro  linear,  paralela  aos  trilhos,  

correspondente a cada perna do guindaste;

-        guindaste com a lança em posição paralela aos trilhos;

-        guindaste com a lança em posição diagonal aos trilhos;

-        guindaste com a lança em posição perpendicular aos trilhos.

Há diversos elementos estruturais que são mais sensíveis às cargas concentradas e, apesar 

de que as cargas apresentadas na  TAB.  4.3 são  linearmente  distribuídas  (t/m),  é  possível  

calcular  seu valor pontual em cada roda sobre o trilho, tomando-se o número de rodas em 

cada perna do guindaste, conforme a seguinte relação:

- guindaste 06 t - 2 rodas por perna;

- guindaste 12 t - 4 rodas por perna;

- guindaste 16 t - 4 ou 6 rodas por perna;
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- guindaste 25 t - 6 rodas por perna;

- guindaste 35 t - 6 rodas por perna;

- guindaste 50 t - 8 rodas por perna.

A  distância  entre  rodas  é  constante,  e  as  mesmas  estão  distribuídas  ao  longo  do 

comprimento previsto na TAB. 4.3 para cada pata do guindaste (c = comprimento).

TAB 4.4 Cargas transmitidas por guindastes sobre trilhos para contêineres

E
qu

ip
am

en
to

G
eo

m
et

ri
a 

(m
)

Condições de Operação

Trem de Carga (t/m)

“P
or

ta
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er
” 

38
 t 

de
 c

ap
ac

id
ad

e
A

L
 =

 3
0 

m
PP

 =
 5

00
 t

a = 15
b = 3

c = 7,5
d = 9

N
or

m
ai

s

Lança do equipamento  
posicionada com máximo alcance 

em direção ao navio

q1 = 32  2       
q2 = 05  2       

Hvt = Hvl = 0,55

Lança do equipamento  
posicionada com máximo alcance 

em direção ao porto

q1 = 15  2       
q2 = 18  2       

Hvt = Hvl = 0,55

Extremas
q1 = 15  6       
q2 = 18  6       
Hvt = Hvl = 2

a = 18
b = 3

c = 10,5
d = 6 N

or
m

ai
s

Lança do equipamento  
posicionada com máximo alcance 

em direção ao navio

q1 = 30  2       
q2 = 10  2       

Hvt = Hvl = 0,50
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53
 t 

de
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ap
ac

id
ad

e
A

L
 =

 3
5 

m
P

P 
= 

80
0 

t

Lança do equipamento  
posicionada com máximo alcance 

em direção ao porto

q1 = 15  2       
q2 = 25  2       

Hvt = Hvl = 0,50

Extremas
q1 = 15  6       
q2 = 22  6       
Hvt = Hvl = 2
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A legenda e as observações apresentadas logo após a TAB. 4.3 valem para a TAB. 4.4. 

Portanto as cargas pontuais das rodas dos “portainers” podem ser calculadas do mesmo modo, 

com a consideração que estes equipamentos para contêineres possuem 6 ou 8 rodas em cada 

perna.

Devido ao fato de que os “portainers” não giram sua lança em relação ao eixo vertical, as 

cargas verticais máximas  já  estão calculadas considerando todas as direções do vento, e as 

horizontais  (Hvt,  Hvl)  são  máximas  quando  o  vento  atua  em cada  uma  das  respectivas 

direções.  

TAB. 4.5 Equipamentos sobre pneus ou esteiras

Trem de carga
(dimensões em m; cargas em t)

Carga 
distribuída 
equivalente 

(t/m2)

Descrição do equipamento

1,50

Empilhadeira

capacidade nominal de 5 t

peso próprio = 8 t
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2,50

Empilhadeira

capacidade nominal de 20 t

peso próprio = 30 t

4,00

Empilhadeira

capacidade nominal de 40 t

peso próprio = 80 t

1,50

Empilhadeira lateral (“sideloader”)

capacidade nominal de 40 t

peso próprio = 50 t

1,50

“Transtainer”

capacidade 40 t (1 FEU)

peso próprio = 40 t

(continuação da TAB. 4.5) 

Trem de carga
(dimensões em m; cargas em t)

Carga 
distribuída 
equivalente 

(t/m2)

Descrição do equipamento

3,00

Guindaste sobre pneus

capacidade de 10 t

lança de 12 m

peso próprio = 40 t
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6,00

Guindaste sobre pneus

capacidade de 30 t

lança de 12 m

peso próprio = 110 t

9,00

Guindaste sobre pneus

capacidade de 50 t

lança de 12 m

peso próprio = 150 t

12,00

Guindaste sobre pneus

capacidade de 70 t

lança de 12 m

peso próprio = 200 t

14,00

Guindaste sobre pneus

capacidade de 140 t

lança de 12 m

peso próprio = 240 t

(continuação da TAB. 4.5)

Trem de carga
(dimensões em m; cargas em t)

Carga 
distribuída 
equivalente 

(t/m2)

Descrição do equipamento

-----

Guindaste sobre esteira

capacidade de 6 t

lança de 6 m

peso próprio = 12 t
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-----

Guindaste sobre esteira

capacidade de 30

lança de 10

peso próprio = 40

-----

Guindaste sobre esteira

capacidade de 50 t

lança de 12 m

peso próprio = 60

1,00
Carreta

capacidade de 40 t

1,50
Carreta

capacidade de 80 t

PUERTOS DEL ESTADO – ESPAÑA, 1995

TAB. 4.6 Ações complementares devidas à operação no cais flutuante

Tipos de equipamentos utilizados na operação Tipo de carga (kN/m2)

Equipamentos sobre pneus ou esteiras 
(mobilidade irrestrita)

todos 10,0

Equipamentos sobre trilhos 
(mobilidade restrita)

granéis, carga geral e contêiner 30,0
granéis ou carga geral pesados 50,0

estaleiros 50,0
militar 35,0
pesca 15,0

marinas 15,0
Áreas exclusivas para pedestres comum 5,0
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qualquer que seja o equipamento 
zonas industriais (plataforma de 

extração de petróleo, p. ex.)
8,5

PUERTOS DEL ESTADO – ESPAÑA, 1995

Em todas as ações de utilização recomendadas nesta seção 4.3.3, não estão embutidos os 

efeitos dinâmicos sobre a estrutura, de modo que torna-se necessário propor coeficientes de 

cálculo  para a  consideração de tais  efeitos,  cujas  causas são impactos,  forças de inércia  e 

vibrações; conforme ilustram os seguintes exemplos:

- acelerações e desacelerações nos movimentos verticais e horizontais;

- irregularidades nas vias de circulação dos equipamentos;

- forças centrífugas e

- vibrações.

Na  ausência  de  análise  mais  precisa,  a  TAB.  4.7  determina  as  ações  horizontais  

adicionais  (HA, que devem ser somadas  às Hvt  e Hvl das tabelas  anteriores) e também os 

valores  a  serem tomados  como  coeficientes  dinâmicos  das  ações  verticais  de  utilização. 

Entretanto  tais  coeficientes  somente  se  aplicam  às  cargas  concentradas  e  linearmente  

distribuídas, sendo excetuadas as superficialmente distribuídas (kN/m2, t/m2, etc). 

Observa-se  que tais  fatores de cálculo  são  menores  que os utilizados em projetos de 

pontes rodo e ferroviárias;  tal fato se deve à baixa  velocidade de deslocamento vertical e 

horizontal dos equipamentos portuários. 

Na  análise  de  condições  extremas  (conforme  TAB.  4.3  e  4.4),  admite-se  que  os 

equipamentos estejam fora de operação (parados), portanto os efeitos dinâmicos não devem 

ser considerados. 

TAB. 4.7 Efeitos dinâmicos das ações de utilização

Tipos de Equipamentos

Ações Horizontais Adicionais 
(HA)

Coeficientes Dinâmicos 
Verticais

Na direção 
dos trilhos

Transversal 
aos trilhos

Fixo 0,00 0,00 1,20

Sobre trilhos 
(mobilidade restrita)

1/7 da carga 
vertical

1/10 da carga 
vertical

1,20
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Sobre pneus ou esteira 
(mobilidade irrestrita)

1/20 da carga 
vertical

1/20 da carga 
vertical

1,15

PUERTOS DEL ESTADO – ESPAÑA, 1995

É importante observar  que no cálculo  das cargas  horizontais  adicionais  (HA),  a  carga 

vertical deve ser considerada sem a amplificação dos coeficientes dinâmicos verticais. 

4.3.4 CÁLCULO DAS AÇÕES DEVIDAS A IMPACTOS DE EMBARCAÇÕES

O sistema de defensas e a estrutura de acostagem são freqüentemente submetidos a forças 

geradas pelo recebimento da energia cinética da embarcação no momento do atraque. 

Para o cálculo destas ações de impacto, há dois métodos mais utilizados: o estatístico e o 

teórico. 

O primeiro deles se baseia em medições reais de energias e forças de atraques em portos 

existentes, o que é a sua principal vantagem, pois os dados obtidos sintetizam todos os fatores 

envolvidos:  velocidade  de  aproximação  do  navio,  massa  hidrodinâmica,  excentricidade  e 

outros.

A desvantagem do método estatístico é a dificuldade na obtenção dos dados. Além disso, 

após o completo processamento dos mesmos (normalmente muito dispersos), a aplicação em 

um novo projeto não  é automática,  haja  visto que as condições do novo  local  podem ser 

extremamente  distintas  daquele  onde foi feita  a medição.  Por exemplo,  dados obtidos em 

terminais  exclusivamente de descarga (onde os navios  atracam totalmente carregados) não 

devem ser utilizados para portos destinados exclusivamente a carregamento (onde os navios  

atracam somente com lastro), pois no primeiro caso a corrente é um fator dominante e,  no 

segundo, tem maior relevância o vento.

O método teórico se fundamenta na fórmula de cálculo da energia cinética do impacto  

(EQ. 4.2), suficientemente precisa para as embarcações características de portos flutuantes,  

que normalmente não são muito grandes. 

 

E = [ K . (W1 + W2) . (Vn)2 ] / (2 . g)         EQ. 4.2

onde E é a energia total do impacto;

W1, o deslocamento do navio de projeto;
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W2, a massa hidrodinâmica do mesmo;

Vn, a componente de velocidade normal ao píer;

K, o fator de excentricidade e 

g, a aceleração da gravidade.

O  deslocamento  do  navio  de  projeto  (W1) é  o  peso  total do  mesmo  completamente 

carregado,  que  equivale  ao  peso  do  volume  de  água  deslocado.  Entretanto,  em  portos 

exclusivamente  de  carregamento  de  granéis  sólidos  e  líquidos,  o  deslocamento  pode  ser 

considerado com o navio  portando somente lastro ao atracar (40% da tonelagem de peso 

morto  –  DWT).  Caso  seja  aventada  a  possibilidade  de  haver  retorno  do  navio  ao  cais  

imediatamente após o zarpe ou de utilização futura do cais para descarga, tal consideração 

anterior não poderá ser feita.

Os parâmetros mais comuns utilizados para definir um navio e especificar seu tamanho e 

capacidade de carga são:

- “dead weight tonnage” (DWT) – peso correspondente à máxima capacidade 

do navio, incluindo carga, combustível, tripulação, etc;

- “gross  register  tonnage”  (GRT)  –  capacidade  de  volume  interior  total, 

medida em Tonelada Morson (100 pés cúbicos ou 2,83 m3).

Na ausência de dados mais  precisos,  o deslocamento do navio (W1- EQ. 4.2) pode ser 

estimado pelas fórmulas da TAB. 4.8 a seguir. 

A velocidade  de  acostagem (Vn -  EQ.  4.2)  depende  do tamanho  da embarcação,  da 

quantidade de carga transportada, da freqüência dos atraques, das condições ambientais,  das 

estratégias de manobra e operação e de outros fatores.

A análise das condições de acostagem para a determinação da velocidade (Vn) deve ser 

realizada  juntamente  com  o  cliente  ou  autoridades  portuária,  levando  em  consideração 

principalmente a experiência e prática locais.

TAB. 4.8 Estimativas de deslocamentos de navios

Tipo do navio Deslocamento em toneladas

Graneleiros em geral (1,20 a 1,30) x DWT (2,00) x GRT

Petroleiros e LNG (1,20 a 1,50) x DWT -----

Carga geral (1,40 a 1,60) x DWT (2,00) x GRT

Porta-Contêineres (1,40) x DWT -----
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Ro-Ro (1,80 a 2,20) x DWT -----

Passageiros (“liners”) ----- (1,00 a 1,10) x GRT

Passageiros (“ferries”) ----- (1,20 a 2,00) x GRT

Pesqueiros (de costa) ----- (2,00 a 2,50) x GRT

Pesqueiros (de alto mar) ----- (1,20 a 2,00) x GRT

PUERTOS DEL ESTADO – ESPAÑA, 1995

A disponibilidade de rebocadores também é fator determinante para o cálculo da referida  

velocidade, pois, não havendo rebocadores ou mesmo quando estão em número insuficiente, a 

mesma será ampliada. 

Normalmente navios assistidos por rebocadores são parados paralelamente a 10 ou 20 m 

do berço, quando então são empurrados para o atraque na direção perpendicular ao cais. Este 

método produz velocidades em torno das apresentadas na TAB. 4.9 a seguir.

Para embarcações não assistidas por rebocadores as velocidades costumam estar entre 

0,20 e 0,25 m/s.

TAB. 4.9 Velocidades de acostagem

Condições Manobra
Vn - Velocidade perpendicular ao berço (m/s)
Até 1.000 

GRT
Até 5.000 

GRT
Até 10.000 

GRT
Maior que 

10000 GRT

Vento forte e área desabrigada Difícil 0,75 0,55 0,40 0,30

Vento forte e área desabrigada Favorável 0,60 0,45 0,30 0,20

Vento moderado e área desabrigada Moderada 0,45 0,35 0,20 0,15

Área abrigada Difícil 0,25 0,20 0,15 0,10

Área abrigada Favorável 0,20 0,15 0,10 0,10

COMMITTEE FOR WATERFRONT STRUCTURES, 1990

A massa  hidrodinâmica  de um navio  no momento  da acostagem (W2 -  EQ. 4.2)  é  a 

quantidade de água considerada no cálculo  da energia  de impacto (E),  com o objetivo  de 

representar o acréscimo deste impacto devido à contribuição da massa de água arrastada pelo  

referido navio em seu movimento. 

Desta forma,  se a embarcação se desloca na direção de seu eixo  longitudinal,  moverá 

consigo uma pequena massa de água e, portanto, sua massa hidrodinâmica será reduzida (em 

torno de 10% do peso total do navio – 0,1 x W1). Entretanto, em deslocamento na direção de 

seu eixo transversal (característico das acostagens), a embarcação arrastará uma massa grande 
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de água e conseqüentemente terá elevada massa hidrodinâmica  (entre 50% e 80% do peso 

total do navio – 0,5 a 0,7 x W1). 

Além da direção de deslocamento da embarcação, também influenciam no valor da massa 

hidrodinâmica, os seguintes fatores:

- características do berço de acostagem, tais como o tipo da estrutura do cais 

e as propriedades do sistema de defensas;

- características do navio (calado, formas do casco, etc) e

- fatores ambientais (altura da lâmina d’água, correntes, ventos, ondas, etc).

Há  uma  grande  divergência  entre  os  projetistas  acerca  do  cálculo  da  massa 

hidrodinâmica. Os métodos são variados e os valores atingidos, muito discrepantes; de modo 

que a experiência do calculista é crucial para a decisão do valor a ser aplicado.

Segundo TSINKER, 1986, há três processos de cálculo mais  indicados.  O primeiro  (e 

mais recomendado pelo referido autor) determina que o valor da massa hidrodinâmica (W2) 

deve ser tomado como o peso de um cilindro de água que tem o diâmetro igual ao calado do 

navio e o comprimento igual ao comprimento do navio; o que gera valores em torno de 0,5 a 

0,6 do deslocamento da embarcação (W1) em caso de cargueiros e petroleiros completamente 

carregados.

O segundo processo é oriundo de ensaios laboratoriais e estabelece um gráfico (FIG. 4.1) 

onde se obtém o coeficiente de massa hidrodinâmica, Ch (“added mass coeficient”), a partir 

das relações entre boca e profundidade  da lâmina  d’água (B/H – “Beam/  Water depth”) e 

entre  calado  e  a  mesma  profundidade  (“Draft/  Water  depth”).  De  posse  do  coeficiente, 

calcula-se a massa hidrodinâmica (W2) conforme a EQ. 4.3.

W2 = Ch x W1 – W1 EQ. 4.3
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FIG. 4.1 Coeficiente de massa hidrodinâmica (TSINKER, 1986)

O terceiro processo indicado por TSINKER é proposto pela Comissão Internacional para 

Aprimoramento de Projetos de Sistemas  de Defensas  da PIANC (Permanent  International 

Association of Navigation Congress). A Comissão recomenda que a massa hidrodinâmica do 

navio na acostagem deve estar entre 1,5 a 1,8 vezes a massa total do mesmo, sendo 1,5.W1 

para profundidades maiores que 150% do calado e 1,8.W1 para a profundidade mínima  (em 

torno de 110% do calado). 

Finalizando  a  descrição  dos  fatores  da  EQ.  4.2,  tratar-se-á  do  coeficiente  de 

excentricidade (K). Quando o ponto de impacto do navio sobre a defensa não coincide com o 

centro  de  gravidade  do  mesmo,  a  energia  cinética  desta  embarcação  não  é  transmitida 

completamente para a referida defensa, de modo que uma parte é absorvida pela água durante  

a rotação do navio após o impacto. O coeficiente de excentricidade (K) representa a parcela 

da energia recebida pela defensa, e seu valor pode ser determinado pela EQ. 4.4.

K = 1 / [ 1 + (/r)² ]   EQ. 4.4

onde  é a componente (paralela ao píer) da distância entre o centro de gravidade e o

    ponto de impacto e 

r, o raio de giração do navio no plano horizontal (normalmente ¼ do comprimento 

total do mesmo), conforme FIG. 4.2.
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FIG. 4.2 Impacto navio-defensa

Normalmente é insignificante a contribuição do movimento do cais flutuante na absorção 

da referida energia, pois o sistema cais-água-ancoragens costuma ser muito mais rígido que a  

própria defensa.  De posse do valor calculado da  energia total do impacto (E), calcula-se a 

força de impacto transmitida da defensa para o píer através da curva de tensão x deformação  

da defensa, que deve ser fornecida pelo fabricante da mesma. Em caso de utilização de pneus 

no  sistema  de  defensas  (muito  usado  para  pequenas  embarcações),  as  curvas  tensão  x 

deformação devem ser obtidas experimentalmente. 

Considera-se, para fins de simplificação de cálculo, que a defensa sob impacto somente  

se  deforma  na  direção  perpendicular  à  sua  superfície,  com  isso,  pode-se  determinar  a 

componente da força de impacto perpendicular  à superfície  da defensa,  a partir  da energia  

total de impacto (E) referida no parágrafo anterior. Contudo, devido à obliqüidade do impacto 

e à geometria do casco do navio, há componentes da força em questão paralelas à superfície  

da defensa.  Assim,  admitindo-se que não há deslizamento entre defensa e casco, adota-se, 

como  valor  máximo  para  a  resultante  destas  componentes  tangenciais,  a  força  de  atrito 

correspondente  à  componente  perpendicular  da  força  de  impacto,  conforme  a  fórmula 

seguinte:

T =   R      EQ. 4.5

onde R é a componente da força de impacto perpendicular à superfície e 

, o coeficiente de atrito entre defensa e casco da embarcação. 

Em caso de falta de valores mais precisos para coeficientes de atrito entre aço e outros 

materiais,  podem ser tomados os da TAB. 4.10, considerando superfícies planas, lisas e não 

deterioradas nem enferrujadas.

TAB. 4.10 Coeficientes de atrito entre o aço e os materiais abaixo

Material 

Madeira seca 0,6

Madeira molhada 0,2
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Borracha 0,5

Nylon e Polietileno 0,2

Aço 0,35 a 0,4

PUERTOS DEL ESTADO – ESPAÑA, 1995

4.3.5 CÁLCULO DAS AÇÕES AMBIENTAIS

Ventos, correntes e ondas constituem as principais ações ambientais em portos flutuantes. 

O vento age nas partes acima  d’água dos píeres,  navios e equipamentos,  enquanto as 

correntes  atuam  nas  partes  submersas  dos  navios  e  píeres.  Ambas  ações  dependem 

fundamentalmente da direção de propagação do fenômeno em relação ao posicionamento do 

cais.

Apesar da localização normalmente abrigada dos portos flutuantes, ondas de 1 a 2 m de 

altura podem vir a ocorrer. Inclusive  há casos em que há transporte do flutuante pelo mar, 

entre  o  estaleiro  e  local  de  fixação.  Portanto  torna-se  importante  o  estudo  das  alturas  e 

períodos das referidas ondas.

Em locais de clima  frio,  o gelo é a carga ambiental  mais  relevante para as estruturas  

portuárias. 

Os parâmetros para o cálculo das ações ambientais são obtidos normalmente a partir de 

dados meteorológicos, hidrológicos e oceanográficos.

4.3.5.1 AÇÃO DO VENTO

O  cálculo  da  ação  do  vento  depende  da  velocidade  característica  do  mesmo,  do 

posicionamento e orientação geográficos do cais, da sua superfície emersa e da disposição das 

embarcações nos respectivos berços.

A velocidade característica do vento, bem como as pressões por ela geradas, podem ser  

calculadas  através da norma  brasileira  NB-599 (Forças devidas  ao vento em edificações).  

Entretanto  há  que  ser  definida  a  velocidade  limite  para  as  operações  portuárias,  pois,  

normalmente, a partir deste limiar, as embarcações são desatracadas e levadas a um fundeador 

ou carregadas com lastro para sofrerem menos a ação de vento, de modo que não é necessário  

considerar no cálculo forças transmitidas pelos navios geradas por ventos com velocidades 

superiores à velocidade limite de operação.
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No projeto de portos flutuantes são consideradas duas componentes de forças eólicas: 

uma perpendicular ao píer e outra transversal ao mesmo. Cada uma delas deve ser calculada 

pela equação a seguir:

Pv = K A  pv  C1  C2 EQ. 4.6

onde Pv é a força de vento atuante no píer;

K, um fator de forma adimensional de 1,3;

pv é a força específica de vento no local (força por área) calculada pela

NB-599 (ABNT, 1987);

A, o somatório da projeção (no plano perpendicular à componente

considerada) de todas as áreas expostas – navios e píer;

C1, o coeficiente que considera a influência do comprimento do navio ou do

píer, dado pela TAB. 4.11 e

C2, o fator de rajada que varia entre 1,35 e 1,45.

A FIG. 4.3 (TSINKER, 1986) ilustra em detalhes a determinação da projeção das áreas 

submetidas ao vento. A força transversal ao píer é gerada a partir da área Aw
p(t), área Aw

S1(t) e 

metade da área Aw
S2(t). A área Aw

S2(t) é tomada pela metade no cálculo (0,5  Aw
S2(t)) porque a 

embarcação,  a  que  corresponde  Aw
S2(t),  está  parcialmente  protegida  do  vento  pela 

embarcação, a que corresponde Aw
S1(t). 

Analogamente, a força longitudinal ao píer é gerada a partir das áreas Aw
p(), Aw

S1() e 

Aw
S2().
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FIG. 4.3 Áreas de ação de ventos e correntes (TSINKER, 1986)

4.3.5.2 AÇÃO DA CORRENTE

Há  três  tipos  principais  de  correntes  hidráulicas  consideradas  no  projeto  de  portos 

flutuantes:

- corrente fluvial;

- corrente gerada por marés astronômicas e

- corrente induzida pelo vento.

As duas primeiras são estimadas através de dados estatísticos, enquanto que a última é 

geralmente tomada como 1% do vento medido a uma altura de 10 m sobre a superfície  da 

água.

Normalmente, a velocidade de corrente diminui à medida que aumenta a profundidade e a 

proximidade da margem (no caso de leito fluvial).  E a ação da corrente (carga) depende do 

quadrado  desta  velocidade,  assim  como  das  formas  e tamanhos  das  áreas  submersas  dos 
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navios e píer. De modo que, em se tratando da análise dos efeitos de pressão das correntes 

sobre as estruturas, as embarcações e cais devem ser considerados totalmente carregados, isto 

é, com máximo calado.

A força devida à corrente na direção longitudinal ou transversal ao píer pode ser obtida  

através da seguinte equação:

Pc = c A  Vc
2 EQ. 4.7

onde Pc é a força devida à corrente atuante no píer;

c, um coeficiente  empírico  que  varia  entre  0,5  e  1,0  KN.s2/m4 (sendo  os 

menores  valores  correspondentes  a  formatos  da  estrutura  bastantes 

hidrodinâmicos e o valor máximo para estruturas com superfície retangular 

perpendicular à direção da corrente);

A, o somatório da projeção (no plano perpendicular à componente considerada)

de todas as áreas submersas dos navios e píer expostas à corrente;

Vc, a velocidade da  corrente.

A FIG. 4.3 anterior  apresenta a projeção das áreas submetidas à ação da corrente. A força 

transversal ao píer é gerada a partir da área Ac
p(t), área Ac

S1(t) e metade da área Ac
S2(t). A área 

Ac
S2(t)  é  tomada  pela  metade  no  cálculo  (0,5   Ac

S2(t))  porque  a  embarcação,  a  que 

corresponde  Ac
S2(t),  está  parcialmente  protegida  das  correntes  pela  embarcação,  a  que 

corresponde Ac
S1(t). 

Analogamente, a força longitudinal ao píer é gerada a partir das áreas Ac
p(), Ac

S1() e 

Ac
S2(). 

Em  locais  onde  há  fortes  correntes,  os  cais  flutuantes  devem  ser  posicionados 

paralelamente à direção predominante das mesmas.

É importante salientar que as forças de corrente que agem sobre o navio são normalmente  

transmitidas ao píer pelos cabos de amarração e raramente através do sistema de defensas.

É recomendado que seja tomado para projeto um valor de velocidade de corrente que 

tenha um período de recorrência médio de aproximadamente cinco anos.
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4.3.5.3 AÇÃO DAS ONDAS

Apesar de que os píeres flutuantes estejam localizados normalmente em áreas abrigadas, 

existe  a  possibilidade  de  que  os  mesmos  sejam  expostos  à  ação  significativa  de  onda, 

principalmente aqueles cujo transporte do estaleiro para o local de ancoragem passe por alto 

mar.

As ondas são geradas pelo  vento, pelo movimento  de embarcações,  por marés ou por 

agentes mais raros como terremotos e outros. Apesar de a maioria das ondas ocasionadas por 

marés  não  serem relevantes  no  cálculo  da ação  gerada sobre  as  estruturas portuárias,  no  

Brasil,  mais precisamente na foz do Rio Amazonas, há um exemplo muito atípico e famoso 

chamado pororoca, que apresenta ondas de considerável altura e energia.

Para  a  análise  das  forças  sobre  a  estrutura,  o  primeiro  passo  é  definir  a  altura  e  o 

comprimento  de  onda  de  projeto.  A  literatura  existente  oferece  satisfatórios  métodos  de 

cálculo para ondas originadas por vento e por embarcações, contudo dimensões de ondas de 

maré (quando relevantes) devem ser estimadas estatisticamente através de medições no local.  

Em qualquer dos casos, recomenda-se que a onda de projeto seja aquela que ocorre uma vez a 

cada 20 anos.

Há dois tipos de ação das ondas sobre a estrutura de um cais flutuante. O primeiro deles é  

a pressão causada nas paredes laterais no momento em que a onda encontra o cais. Na maioria  

dos casos práticos,  esta pressão nas  paredes  é  secundária  (pequena)  em relação  às forças 

devidas ao impacto de navios, aos ventos e às correntes. Isto porque geralmente não são ondas 

rompentes nem rompidas,  mas sim estacionárias e a pressão máxima  pode ser considerada 

igual à pressão hidrostática causada pela elevação do nível d’água aproximadamente igual à 

amplitude da onda (metade de sua altura), conforme a FIG. 4.4.
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FIG. 4.4 Ação da onda em parede lateral do flutuante

O segundo  tipo  de  ação  são  as  pressões  exercidas  no  fundo  do  flutuante  (conforme 

apresenta a FIG. 4.4) que, dependendo do comprimento e altura da onda, podem gerar grandes 

esforços cortantes, momentos fletores e torçores. O pior caso é o do comprimento de onda 

igual ao comprimento do cais flutuante, onde este último é solicitado semelhantemente a uma 

laje  biapoiada. Portanto, se após a construção o flutuante for transportado em mar aberto, o  

mesmo é dimensionado para uma onda com um comprimento igual ao seu e uma altura dada 

por uma das duas fórmulas a seguir (sendo que a segunda é mais utilizada): 

Honda = 0,05 L   EQ. 4.8

Honda = 0,607 (L)0,5    EQ. 4.9

onde L é o comprimento de onda.

FIG. 4.5 Ação de onda sob cais flutuante: a) cristas nas extremidades, b) crista no centro.

Qualquer que seja o comprimento de onda, para a definição da distribuição de pressões 

no fundo do flutuante, deve-se adotar uma função seno ou cosseno para a descrição da altura 

da linha d’água (conforme o exemplo da EQ. 4.10):

h(x) = (Honda / 2) cos (2x / L) , EQ. 4.10

que representa a onda da letra (a) da FIG. 4.3. Deste modo, calcula-se o produto da altura da 

linha d’água (h(x)) pelo seu peso específico, obtendo-se a distribuição de pressões desejada. 
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4.3.5.4 CÁLCULO DAS FORÇAS NOS CABOS DE AMARRAÇÃO DO NAVIO

As  cargas  de vento  e corrente que  agem no  navio  atracado  são  transmitidas  ao  cais 

flutuante  através  de  dois  sistemas:  o  de  defensas  e  o  de  cabos  de  amarração.  A  análise  

referente ao primeiro foi descrita anteriormente (4.3.4 Cálculo das Ações Devidas a Impactos 

de Embarcações), de modo que nesta seção tratar-se-á do segundo sistema.

Inicialmente,  calcula-se a força total (vento e corrente) atuante no navio e, em seguida,  

suas componentes, uma paralela e outra transversal ao cais. A seguir, determina-se o número  

de cabos que resistirão a cada uma das componentes; em geral se considera que a componente 

transveral é suportada pelos cabos de través, enquanto que a longitudinal age sobre os demais  

cabos (de proa, de popa e “springs”).  Na falta  de informações precisas,  pode-se estimar  o 

número de cabos atuando simultaneamente, por meio da TAB 4.11.

TAB 4.11 Número de cabos solicitados simultaneamente

Comprimento do navio (m)
Distância mínima entre 

cabeços de amarração (m)
Número de cabos

 50 20 2
150 25 4
250 30 6

 300 30 8
TSINKER, 1986

De posse do número  de cabos solicitados por cada componente da força total atuante 

sobre o navio, calcula-se a força exercida pelo navio sobre cada cabo NB, dividindo-se o valor 

da componente P pelo referido número de cabos nc.

NB = P / nc EQ. 4.11

Tal  força  NB é  paralela  à  componente  considerada  (conforme  ilustra  a  FIG.  4.5 

exemplificando um navio sendo empurrado transversalmente para fora do píer), contudo os 

cabos de amarração nunca estão na direção da força, os mesmos possuem inclinações vertical  

e horizontal, de sorte que a força de reação do cabo (QB – FIG. 4.5) será maior que NB. Esta 
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reação QB , assim como as componentes VB , HB e TB  (FIG. 4.5) podem ser calculadas pelas 

fórmulas a seguir. 

QB = NB / (sen   cos ) EQ. 4.12

VB = QB   sen  EQ. 4.13

HB = QB   cos  EQ. 4.14

TB = QB  cos   cos EQ. 4.15

FIG. 4.6 Forças de amarração

Finalmente, para cálculo de elementos estruturais diretamente solicitados (como p. ex. os 

cabeços de amarração), devem ser considerados os efeitos dinâmicos e, para isso, recomenda-

se a multiplicação dos valores encontrados por um coeficiente adimensional igual a 1,5.

4.4 COMBINAÇÃO DAS AÇÕES 

Conforme recomenda a NBR 8681/84 da ABNT (Ações e segurança nas estruturas), cada 

elemento estrutural,  bem como o conjunto, deve ser dimensionado de tal maneira que seus 

estados  limites  (último  ou  de  utilização)  não  sejam  superados  quando  da  aplicação  de 

quaisquer possíveis combinações de ações. 

Tais combinações não se tratam da simples soma dos valores característicos de cada uma 

das ações envolvidas  nas hipóteses de carregamento. Mais  do que isso,  são um somatório 

84



destes valores  característicos  ponderados por  coeficientes  de segurança  e de combinação; 

sendo que os fatores de combinação contabilizam a probabilidade de as ações combinadas 

ocorrerem simultaneamente,  enquanto que os coeficientes de segurança levam em conta as 

incertezas a cerca dos valores característicos das ações.  

Deste modo o valor  de uma  combinação  de ações é calculado  conforme  a equação a 

seguir.

onde  é o coeficiente de segurança da respectiva ação;

Gk, o valor característico da ação devida às cargas permanentes;

Q1k, o valor característico da ação considerada principal na combinação;

Qik, o valor característico de cada ação i combinada com a principal e

i, o coeficiente de combinação de cada ação i combinada.

Devido  às  características  específicas  das  obras  portuárias,  recomenda-se,  como 

coeficientes  de segurança  e  combinação,  os valores  apresentados nas  tabelas  4.12  e  4.13 

respectivamente.

TAB. 4.12 Coeficientes de segurança

TIPO DE AÇÃO
Com efeitos desfavoráveis à 

resistência da estrutura
Com efeitos favoráveis à 
resistência da estrutura

Permanente 1,35 0,90

Ambiental obtida através de 
dados estatísticos

1,00 -----

Oriundas de deformação 1,20 0,90

Outras cargas variáveis 1,50 1,00

TAB. 4.13 Coeficientes de combinação

TIPO DE AÇÃO 
Hidráulica 1,00

Solo 1,00
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n

1i
kikqkgd Qi1QGF EQ. 4.16



De utilização 0,70

Ambiental 0,70

Oriundas de deformação 1,00

De construção 1,00
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5  ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE ESTRUTURAS PORTUÁRIAS FLUTUANTES 

5.1 GENERALIDADES 

Uma  estrutura  portuária  flutuante  em  operação  deve  ser  capaz  de  suportar,  sem 

deslocamentos relevantes, todas as combinações de cargas de projeto. Tal capacidade depende 

basicamente 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 externa promotora da alteração.

Além das dimensões calculadas em função do acima exposto, é necessária a previsão de 

uma  borda  livre  que  satisfaça  as  operações  de  estiva  e  atraque  das  embarcações,  

proporcionando inclusive uma reserva de flutuabilidade para o caso de algum acidente.

5.2 FLUTUABILIDADE E ESTABILIDADE

Flutuabilidade é o peso da quantidade de fluido deslocada por um corpo, que é igual à 

força  de  empuxo  gerada.  O  volume  desta  quantidade  é  conhecido  como  deslocamento, 

embora a arquitetura naval costume quantificar o deslocamento em unidades de massa.   

A referida  força,  que age no centro de flutuação (ou centro de carena)  do corpo, é a 

reação  à  força  peso. A direção  em que  estas  forças  atuam formam o eixo  de flutuação, 

composto pela reta que passa pelos centros de flutuação e de gravidade.

Após  a  verificação  da  flutuabilidade  do  cais,  verifica-se  a  estabilidade  quanto  ao 

adernamento.

Nos  projetos  de  cais  flutuantes convencionais,  as  inclinações  da estrutura global  não 

costumam  exceder  3  a  8%,  portanto  não  são  considerados  problemas  relacionados  com 

grandes oscilações () do píer,  de modo que algumas  simplificações podem ser feitas  nas 

análises, como, por exemplo, considerar:

= tg = sen  .   EQ. 5.1

Um píer tipo caixão único, com cargas simetricamente distribuídas em relação aos dois  
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eixos horizontais de simetria, não possui adernamento, isto é, a inclinação () é igual a zero. 

Contudo, devido  a uma  mudança  na  quantidade ou disposição  do carregamento, pode ser 

gerado um momento que adernará o cais.  Tal inclinação modificará a posição do centro de 

carena (onde atua a resultante do empuxo sobre o flutuante), do ponto B para o B’, conforme  

apresenta a FIG. 5.1.

FIG. 5.1 Adernamento de píer flutuante

A mudança do centro de carena leva à formação de um binário composto pelas forças 

peso (W – FIG. 5.1) e empuxo (FB’, atuando no ponto B’). Este binário,  que tenta levar o 

flutuante à posição  inicial  de equilíbrio  (não inclinada)  é a reação ao momento adernador 

descrito no parágrafo anterior.

O píer será considerado estável enquanto o binário peso-empuxo (W-FB’) for capaz de 

resistir ao momento adernador gerado pela combinação das cargas sobre a estrutura.

O binário  peso-empuxo  é equivalente  ao somatório de dois  momentos teóricos (M’ e  

M”), que serão utilizados, a seguir, apenas para o cálculo de outros elementos característicos 

do flutuante.

M’ é o momento gerado pelo aumento do empuxo do lado esquerdo do ponto G (centro 

de  gravidade  do  flutuante)  e  pela  diminuição  do  empuxo  no  lado  direito  deste  ponto, 

conforme ilustra a área achurada da FIG. 5.1. E pode ser calculado pela seguinte fórmula:

M’ =  A    x    x  dA  =      A  x2  dA  =      I , EQ. 5.2

onde  é o peso específico da água;

 , o ângulo de inclinação do flutuante;
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x, a coordenada horizontal com valor nulo sobre o eixo de simetria;

A, área da seção do flutuante pertencente ao plano da superfície da água;

I, o momento de inércia (em relação ao eixo longitudinal) da área A e

dA, infinitésimo da área A.

M” é o momento (teórico) gerado pelo binário formado pelo peso (atuante no ponto G) e 

pelo empuxo atuando no centro de carena “original” (ponto B). Possui valor negativo por agir  

em sentido contrário ao M’ e pode ser calculado pela seguinte fórmula:

M” =  –   V    BG EQ. 5.3

onde V é o deslocamento do flutuante e 

BG, a distância entre os pontos B e G.

Conforme afirmação anterior, o somatório M’+M” eqüivale  ao binário  estabilizador do 

píer flutuante e possui mesmo valor absoluto e sentido contrário ao momento adernador MA,  

portanto tem-se:

MA =  (    I) + (–     V  BG) EQ. 5.4

MA =      (I – V  BG) EQ. 5.5

 =  MA / [  V (I/V – BG)]  EQ. 5.6

 =  MA / [  V ( – BG)] EQ. 5.7

onde  é altura metacêntrica acima do centro de carena (ponto B), ou seja, é a distância entre 

os pontos B e M da FIG. 5.1 e é calculada pela razão entre os referidos momento de inércia I e 

deslocamento V (volume de água deslocado) da estrutura. 

Um corpo,  flutuando  e  sob  ação  de  momento,  não  gira  em torno  de  seu  centro  de 

gravidade mas sim em torno do referido ponto M, denominado metacentro. Tal ponto não é 

fixo, porém pode ser assim considerado para pequenas oscilações ( < 8o).

É importante observar que, se a estrutura flutuante possui compartimentos contendo água 

de lastro; para o cálculo da altura metacêntrica , deve-se reduzir o momento de inércia I da 

EQ. 5.6, subtraindo os momentos de inércia das áreas das superfícies da água de lastro (i). 

 = (I - i) / V EQ. 5.8
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A distância ( – BG) da EQ. 5.7 é conhecida como altura metacêntrica acima do centro 

de  gravidade  e  possui  um  efeito  sobre  a  estabilidade  do  flutuante,  pois  uma  condição 

necessária para tal estabilidade é que ( – BG) seja maior que zero, ou seja, o metacentro deve 

estar  localizado  acima  do  centro  de  gravidade.  Com ( –  BG)  =  0,  o  flutuante  giraria 

indefinidamente sob a ação de um momento; enquanto que, com ( – BG) < 0,  ao menor 

momento adernador, a estrutura simplesmente tombaria.   

A principal contribuição da EQ. 5.7 é o cálculo da inclinação do flutuante a partir das 

variáveis em questão. De posse desta inclinação, pode-se obter o afundamento (z) provocado 

num ponto de distância x do eixo de rotação, através do produto de  por x..

z =   x EQ. 5.9

Além do balanço  (“rolling”),  que é a  rotação em torno  de um eixo  paralelo  ao  eixo  

longitudinal do píer, há também o movimento denominado caturro, isto é, a rotação em torno 

de  um eixo  transversal  (“pitching”).  Do  mesmo  modo,  toda  teoria  desenvolvida  para  o 

balanço pode ser utilizada para o caturro.

FIG. 5.2 Carga concentrada sobre píer

Assim,  generalizando o problema  estudado até aqui,  admite-se a situação da FIG. 5.2, 

onde uma carga concentrada em P, além de causar o aumento uniforme de calado do píer, 

também gera momentos em relação aos eixos longitudinal (X) e transversal (Y), que inclinam  

a estrutura. Agregando a EQ. 5.7 e EQ. 5.9 e também a fórmula básica do empuxo, chega-se à 
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EQ. 5.10 que calcula  o afundamento de um píer  tipo caixão  único em qualquer  ponto de 

coordenadas (x,y).

   zc = (P/)  [ (1/A) + (x  xc / y) + (y  yc / x) ] EQ. 5.10

onde zc é o afundamento no ponto C;

P, o valor da carga concentrada no ponto P;

, o peso específico da água;

A, área em planta do flutuante;

x, coordenada X do ponto P;

xc, coordenada X do ponto C;

y, igual a (Iy – V  BG), termo já expresso na EQ. 5.5 e

y, yc e x são análogos a x, xc e y.

5.3 ESTABILIDADE DE UM FLUTUANTE AVARIADO

Em caso de algum acidente causar a entrada de água em todo o espaço interno de um 

flutuante, certamente haverá o naufrágio, por isso tais estruturas são projetadas com divisões 

internas sem comunicação entre uma e outra. Desta forma, em caso de um acidente em um 

ponto da superfície  externa, o problema fica localizado, ou seja, somente um compartimento  

se encherá de água e a estrutura não perderá completamente sua flutuabilidade;  saindo  de 

operação até o reparo, porém sem naufragar. 

Portanto o projetista deve considerar a situação de avaria e atender aos dois princípios  

básicos até aqui estudados:

- a estrutura deve suportar uma determinada perda de flutuabilidade;

- também deve manter-se estável nesta situação.

Normalmente nos projetos de cais flutuantes, é comum considerar o enchimento acidental 

de dois compartimentos adjacentes mais desfavoráveis à flutuabilidade e estabilidade.

5.4 PÍERES FORMADOS POR COMPOSIÇÃO DE PONTÕES 

Até a seção anterior foi estudado o flutuante tipo caixão único, formado por apenas um 
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pontão.  Entretanto  existem  diversas  alternativas  mais  complexas  que  utilizam  séries  de 

pontões articulados entre si ou ligados a uma plataforma  comum.  Tais sistemas  não serão 

descritos  em maiores  detalhes  como  foi  feito  nas  seções  anteriores.  Serão  apresentados 

simplesmente em caráter informativo.  

A cadeia de pontões com plataformas articuladas da FIG. 5.3 é estaticamente determinada  

e se calcula  com facilidade as ações máximas  nos pontões, bem como as inclinações entre 

plataformas adjacentes. 

FIG. 5.3 Cadeia de pontões com plataformas articuladas

Um  aprimoramento  do  sistema  anterior  pode  ser  realizado  adotando-se  plataformas 

duplas  que  reduzem as  forças  máximas  atuantes  em cada  pontão  (FIG.  5.4).  O  sistema 

modificado também é estaticamente determinado e não apresenta dificuldades de cálculo.

FIG. 5.4 Cadeia de pontões com plataformas duplas

Em alguns  sistemas  como  os  que  são  apresentados  na  FIG.  5.5  a  seguir,  as  forças 

resultantes atuantes em um pontão individual não podem ser determinadas através apenas da 

aplicação  das  condições  de  equilíbrio,  portanto  são  denominados  sistemas  estaticamente 

indeterminados. Para o cálculo das forças e inclinações destes sistemas, é necessária a análise  

matricial baseada nas relações entre forças e deslocamentos dos pontões. Maiores detalhes são 

apresentados em TSINKER, 1986. 
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Existem programas  computacionais  de análise  estrutural  disponíveis  no  comércio  que 

realizam as rotinas de cálculo em questão, também há empresas que optam por desenvolver 

seus próprios “softwares” para a solução deste problema.

 

FIG. 5.5 Sistemas estaticamente indeterminados

5.5 ESTABILIDADE DINÂMICA DE UMA ESTRUTURA FLUTUANTE

Um flutuante possui três modos fundamentais de oscilação:

- arfagem (“heave”), que é a translação ao longo do eixo vertical;

- balanço (“rolling”), rotação em torno de eixo longitudinal e 

- caturro (“pitching”), rotação em torno de eixo transversal.

Portanto, caso um píer (p. ex.) seja deslocado de sua posição de equilíbrio  por alguma 

força, tão logo for removida tal ação, o mesmo permanecerá oscilando em um ou mais dos 

referidos modos, até que a vibração seja totalmente amortecida.

Uma importante propriedade da estrutura flutuante são os seus períodos de oscilação nos 

referidos modos. Para um flutuante de seção retangular constante (tipo caixão), o período de 

oscilação do movimento de arfagem é função do calado d (em metros) conforme a EQ. 5.11  

(TSINKER, 1986).

TA = 2,83 (d)0,5    EQ. 5.11
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Neste caso,  a  maior  preocupação  é o efeito  da  ressonância  entre este  movimento  de 

arfagem e as ondas. Pois quanto maior a proximidade entre período de arfagem e o período  

das  ondas,  maiores  serão  os deslocamentos  e  solicitações  na  estrutura.  O projetista  pode 

modificar  o  período deste movimento  alterando  o calado, a  fim  de evitar  o fenômeno  da 

ressonância.  Tal análise deve ser feita principalmente no caso de pontes de acesso apoiadas 

sobre pontões individuais,  cujos movimentos não devem destoar muito dos movimentos do 

píer.

O caso do movimento de balanço é muito semelhante ao de caturro, pois ambos são de  

rotação em torno de eixo horizontal. Contudo há uma diferença devida ao fato de que a massa 

hidrodinâmica  do píer pode ser ignorada na análise  do balanço, porém deve ser levada em 

conta no cálculo do caturro. 

TSINKER, 1986 também apresenta as equações que calculam os períodos de balanço e 

caturro de um píer de seção retangular constante (tipo caixão), sendo elas:
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 EQ. 5.12
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 EQ. 5.13

onde rT e rL,  são os raios de giração do flutuante (transversal e longitudinal,

      respectivamente);

 T e L, as alturas metacêntricas transversal e longitudinal;

 d, o calado do flutuante;

 g, a aceleração da gravidade;

w1, o peso do flutuante e

 w2, o peso da massa hidrodinâmica.

Verifica-se  através  das  EQ.  5.12  e  5.13  que  os  períodos  TB e  TC são  inversamente 

proporcionais à raiz quadrada de ( + d/2), portanto, para que hajam períodos longos (com 

baixas  acelerações),  este  valor  deve  ser  pequeno.  Entretanto  o  projetista  pode  controlar  

razoavelmente apenas o período do balanço  (TB), pois (T + d/2) não é muito grande. Por 

outro  lado  (L +  d/2),  referente  ao  caturro,  é  normalmente  um  valor  muito  alto  e  as 

modificações plausíveis de serem feitas pelo projetista normalmente não são significativas no 

cálculo  do  TC.  Em  compensação,  os  cais  flutuantes  geralmente  se  localizam  em  áreas 

abrigadas, que reduzem quase totalmente a probabilidade de ocorrência de grandes oscilações 
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de caturro; sendo  este um problema  mais  preocupante  no  transporte da  estrutura em mar 

aberto.
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6  ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ANCORAGEM DE 

ESTRUTURAS PORTUÁRIAS FLUTUANTES

6.1  CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Os  sistemas  de  ancoragem (ou de  fundeio)  de  estruturas  portuárias  flutuantes  foram 

descritos com satisfatório grau de detalhe  na Seção 3.3.3 desta dissertação; de modo que, 

neste capítulo, a abordagem será restrita aos procedimentos de cálculo, à análise estrutural e 

ao dimensionamento destes sistemas.

Dentre os dois  tipos mais  utilizados  de ancoragem (linhas  de  fundeio  e “dolphins”),  

tratar-se-á inicialmente do primeiro.  O segundo, dada a sua maior divulgação na literatura 

científico tecnológica, será mais sinteticamente apresentado ao final deste capítulo.

6.2 ANÁLISE ESTRUTURAL DAS LINHAS DE ANCORAGEM

Uma linha de fundeio (amarra ou cabo) tem uma das extremidades conectada à estrutura 

flutuante e a outra fixada a um ponto de ancoragem. Quando suficientemente tensionada, é 

suportada apenas por estes dois pontos e, em conseqüência, se estende entre os mesmos sob a 

forma de uma catenária. Assim, pode-se calcular as forças horizontal, vertical e tangencial em 

qualquer ponto da linha (FIG. 6.1) através das fórmulas seguintes:

 senTSwV ,  EQ. 6.1

 cosTcwH , EQ. 6.2

ywT  , EQ. 6.3

onde V é a força vertical no ponto considerado;

  w,  o peso submerso da linha de ancoragem;

  S,   o comprimento de linha entre a âncora o ponto considerado;

  T,   a tração total tangencial no ponto;

  ,   o ângulo entre a tangente à linha e a horizontal no ponto;

  H,   a força horizontal no ponto e 

  C,   a razão entre H e w (H/w). 
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FIG. 6.1 Linha de ancoragem em catenária

Conforme ilustra a FIG. 6.1, a forma da linha de fundeio em catenária é governada pelas 

seguintes equações:

222 cSy  , EQ. 6.4

)c/xcosh(cy  , EQ. 6.5

)c/xsenh(cS  , EQ. 6.6




















 1

c

S

c

S
lncx

2

. EQ. 6.7

Repare que na formulação anterior a força horizontal é a mesma em todos os pontos da 

linha  e o comprimento  S bem como as coordenadas x,  y estão referenciados à origem da 

catenária, isto é, da linha de ancoragem.

Caso seja necessário o cálculo de propriedades da catenária num ponto médio (xm, ym) 

conforme apresenta a FIG. 6.2, deve-se utilizar as equações a seguir.
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 cxtanhSwd mab  EQ.   6.9

 2xxx abam  EQ. 6.10

 2xxx abmb  EQ. 6.11
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FIG. 6.2 

Ponto médio da linha em catenária
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6.3 APLICAÇÕES DAS EQUAÇÕES DA CATENÁRIA

Nesta seção, serão descritas algumas das aplicações mais utilizadas na análise estrutural 

de  linhas  de  ancoragem.  São  apresentados  cinco  casos  habituais  de  cálculo  com  seus 

respectivos  roteiros,  variáveis  conhecidas  e  incógnitas.  Vale  ressaltar  que em todos estes 

casos fazem parte do conjunto de variáveis conhecidas a altura da lâmina d’água no ponto de  

ancoragem (wd), a força horizontal atuante na catenária (H) e o peso submerso da amarra ou 

cabo (w). O ângulo entre a catenária e a horizontal no ponto de ancoragem (a)  também deve 

ser defenido inicialmente em três dos casos.

6.3.1 PRIMEIRO CASO

Este caso é caracterizado pela determinação de que o ângulo a seja nulo, indicando que a 

força transmitida pela linha de fundeio à âncora tenha direção horizontal. O objetivo é obter o 

valor do comprimento Sab necessário para que condição citada (a = 0) seja satisfeita e, em 

seguida, calcular a distância xab bem como a força Tb resultantes das variáveis anteriores.  

FIG. 6.3 Primeiro Caso
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6.3.2 SEGUNDO CASO

Neste caso, o ângulo  a também é determinado inicialmente, porém é diferente de zero; 

usualmente variando entre 0o e 6o. Isto se deve ao fato de haver âncoras que suportam uma 

certa força vertical. Como no caso anterior, primeiramente, obtém-se o valor do comprimento  

Sab necessário para que condição citada (a igual ao valor determinado) seja satisfeita e, em 

seguida, calcula-se a distância xab bem como a força Tb resultantes das variáveis anteriores. 

Conforme ilustra a FIG. 6.4, a origem geométrica imaginária  da curva catenária  se localiza  

abaixo do ponto de ancoragem.  

   

FIG. 6.4 Segundo caso
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6.3.3 TERCEIRO CASO

Trata-se da situação  onde se deseja  que a linha  de fundeio  tensionada  por uma  força 

horizontal (H) tenha uma projeção em planta de comprimento definido (xab, FIG. 6.5). Assim, 

de posse dos dados iniciais (xab, H, wd, w), é calculado o comprimento Sab necessário para que 

a referida condição seja satisfeita,  em seguida,  chega-se ao valor das forças Ta, Tb, Va e o 

ângulo a (entre a tangente à linha de fundeio e a horizontal, no ponto de ancoragem).  

    

FIG. 6.5 Terceiro caso
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6.3.4 QUARTO CASO

No quarto caso, considera-se uma poita fixada à linha de ancoragem. Este procedimento é 

adotado para que se possa utilizar um comprimento menor de amarra (ou cabo), pois o peso 

da poita substitui o peso de um comprimento de amarra (ou cabo) equivalente. 

Com relação  à  poita,  devem  ser  determinados  os  seguintes  dados  iniciais:  seu  peso 

submerso e o comprimento de linha de ancoragem entre ela e a âncora (Sab - FIG. 6.6). 

Neste quarto caso, assim como no  primeiro  e no segundo, também deve ser  definido 

inicialmente o ângulo a (ângulo entre a catenária e a horizontal no ponto de ancoragem). Em 

seguida são calculados o comprimento total da linha de fundeio (Sac), a distância xac e a força 

Tc resultantes das variáveis anteriores. 
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FIG. 6.6 Quarto caso

6.3.5 QUINTO CASO
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Neste último caso, considera-se que a linha de fundeio tem um comprimento pré-definido  

(Sab). Portanto, a partir das variáveis conhecidas (Sab, H, wd, w) e de uma estimativa inicial de 

Va, calcula-se o real valor de Va, xab e Tb , conforme ilustra a FIG. 6.7.

O procedimento  para obtenção  do valor  de Va a  partir  de sua  estimativa  é o método 

iterativo de Newton-Raphson. 

FIG. 6.7 Quinto caso

6.4 DIMENSIONAMENTO DAS LINHAS DE ANCORAGEM

A partir do exposto nas seções 6.2 e 6.3, conclui-se que, a força horizontal que age sobre 

uma linha de ancoragem conferindo-lhe a forma de catenária é menor que a força resultante 
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máxima atuante (tangente à referida linha). Assim, ao iniciar o dimensionamento, o projetista 

necessita pré-dimensionar a linha baseando-se na única força conhecida, a horizontal.

No caso do cabo de aço, a força resultante máxima  não costuma ser  tão maior  que a 

horizontal,  podendo  o  valor  desta  última  (ligeiramente  aumentado)  servir  para  o  pré-

dimensionamento da linha.  Porém, no caso da amarra, há um valor bastante conservador e 

muito utilizado na primeira estimativa da força máxima atuante (para profundidades de até 30 

m), obtido conforme a equação a seguir (UNITED STATES NAVY, 1985):

H12,1F  EQ. 6.13

onde F é a força máxima na linha de ancoragem e

H,  a força horizontal.

Também segundo US NAVY, 1985, a escolha da amarra para suportar a referida força F 

deve atender à recomendação de que tal força seja menor que 35% da carga de ruptura do 

material, isto é,

RUPTURAF35,0F  . EQ. 6.14

Caso a amarra passe por equipamentos ou tubos guias que modifiquem abruptamente sua 

direção,  formando  raios de curvatura menores  que nove  vezes  o diâmetro nominal,  a  US 

NAVY recomenda um critério mais conservador:

RUPTURAF25,0F  . EQ. 6.15

Conforme já expresso na Seção 3.3.3.2, no caso dos cabos de aço, os coeficientes para a 

multiplicação da carga de ruptura (FRUPTURA) e obtenção da resistência de projeto variam entre 

0,2 a 0,35. 

Tendo sido pré-dimensionada a linha,  realiza-se a análise estrutural descrita nas seções 

6.2,  6.3 e 6.5,  cujo  resultado permite  que o projetista  verifique  se o material  selecionado  

(amarra ou cabo) é adequado, ou seja,  se as forças calculadas podem ser suportadas com a 

necessária segurança; se o diâmetro proposto não é tão grande a ponto de haver uma dimensão 

inferior que também atenda às solicitações das cargas; e se a forma de catenária assumida pela 

linha de fundeio satisfaz as necessidades funcionais da estrutura.  

Em caso de inadequabilidade do material selecionado, um novo diâmetro é proposto e 
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outra análise realizada; como em qualquer dimensionamento estrutural. 

6.5 COMPORTAMENTO GLOBAL DA ESTRUTURA FUNDEADA

A  estrutura  fundeada  é  um sistema  bastante  complexo,  composto  por  um  elemento 

flutuante,  que  é estabilizado  em uma determinada  posição  por  um conjunto  de linhas  de 

ancoragem, onde cada uma delas possui seu comprimento, seu diâmetro nominal, sua direção 

em planta e sua altura de lâmina d’água que atravessa.

No Capítulo  5,  foram analisados  três movimentos globais  de uma  estrutura flutuante: 

arfagem (translação  vertical),  balanço  e  caturro (rotações  em torno  dos eixos  cartesianos 

horizontais, nomeados aqui X e Y). Nesta Seção 6.5, são analisados outros três movimentos 

básicos de um flutuante fundeado – a rotação em torno do eixo vertical e as translações nas  

direções dos dois eixos horizontais X e Y. 

Para a simplificação  desta análise,  o referido  flutuante é  considerado como um corpo 

rígido, conforme ilustra a FIG. 6.8. Tal consideração é adimitida porque, quando atuam as 

forças externas,  as deformações de flexão, torção, alongamento e contração sofridas  pelos 

elementos estruturais do flutuante são muito menores que suas translações e rotações globais. 

Assim sendo, pode-se considerar também que estes movimentos globais são transmitidos com 

a mesma magnitude às extremidades das linhas de fundeio que são fixadas à referida estrutura 

flutuante. Tais linhas constituem os únicos elementos de ancoragem que produzem as reações 

às forças externas atuantes sobre a estrutura emersa.

Além dos movimentos globais do flutuante, também são analisadas, nesta Seção 6.5, as  

deformações  e  forças  geradas  nas  linhas  de  fundeio  devidas  a  estes  movimentos.  Nesta 

análise, é adotada uma segunda simplificação: os movimentos de arfagem, caturro e balanço 

(FIG 6.8) não são considerados no cálculo das forças e deformações das referidas linhas de 

ancoragem, assim sendo, são levados em conta somente os movimentos no plano horizontal 

(cabeceio, abatimento e deslocamento). Pode-se admitir tal consideração por três motivos:

- cada análise é feita para um nível de maré constante, portanto, para analisar ambas 

as situações de baixamar e preamar, o engenheiro deve proceder duas análises;

- um píer flutuante fundeado normalmente se localiza em águas abrigadas, isto é, sem 

grandes oscilações verticais (arfagem) por ação de ondas;

- a profundidade de ancoragem da linha de fundeio é grande em relação ao calado da 

estrutura flutuante,  portanto as  forças  e  deformações  na  linha  se alteram muito 
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pouco com os movimentos verticais normalmente irrelevantes (num nível de maré  

constante). 

FIG. 6.8 Movimentos de estruturas flutuantes

As curvas DEFORMAÇÃO X FORÇA HORIZONTAL das linhas de fundeio são muito 

distintas  entre  si,  pois,  como  já  foi  dito  anteriormente,  cada  uma  das  linhas  possui  seu 

comprimento, seu diâmetro nominal, sua direção em planta e sua altura de lâmina d’água que 

atravessa.  Além disso, outro complicador é o fato de uma estrutura flutuante normalmente 

possuir pelo menos quatro linhas de fundeio. 

Portanto, devido  a estas dificuldades  apresentadas  no  parágrafo  anterior,  a  análise  do 

comportamento global da estrutura fundeada sob ações de cargas externas é realizada neste 

trabalho através do cálculo numérico, mais  precisamente,  por meio do Método Iterativo de 

Newton-Raphson.

O processo consiste em dividir o carregamento da estrutura em diversos incrementos de 

carga; em seguida, é simulada a aplicação gradual dos incrementos na estrutura, sendo que 

para cada incremento é calculada a nova posição do flutuante e também as deformações das 

catenárias  das linhas  de ancoragem. A finalização  ocorre quando se obtém a posição e as 
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deformações  finais  após  o  último  incremento.  Certamente  a  precisão  dos  cálculos  desta 

simulação é proporcional ao número de incrementos de carga considerado no referido método.

O modelo matemático utilizado na análise em questão está esquematizado na FIG. 6.9,  

onde se observam as principais variáveis do problema. O sistema de coordenadas planas X,Y 

é  definido  com base  na  posição  inicial  da  estrutura,  com sua  origem “O”  no  centro  de 

gravidade da mesma.  O eixo  X coincide com o eixo de simetria  longitudinal  do flutuante,  

enquanto que o Y vem a ser o eixo  transversal  que passa pelo CG (centro de gravidade). 

Quando a estrutura se movimenta sob a ação de uma força, o centro de gravidade assume uma 

nova localização  (ponto S da FIG. 6.9) e três variáveis  são suficientes para descrever  esta 

posição: os deslocamentos x e y e a rotação em torno do eixo vertical  . A componente de 

força horizontal em cada linha de fundeio pode ser determinada através da distância em planta 

(r) entre a respectiva âncora e o respectivo ponto de fixação na estrutura flutuante, já que é 

possível obter-se uma função numérica H = f (r) a partir da teoria apresentada nas seções 6.2 e 

6.3.
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FIG. 6.9 Deslocamento da estrutura fundeada no plano horizontal

Conforme  referido  no  penúltimo  parágrafo,  para  cada  incremento  de  carga  aplicado, 

deve-se calcular  o deslocamento (x,  y e  ) causado à estrutura. Tal cálculo  se realiza 

através de três equações da Estática:  o  somatório das forças  na  direção  X é igual  a  zero 

(Fx=0),  o  somatório  das  forças  na  direção  Y é igual  a  zero  (Fy=0)  e o somatório  dos 

momentos na direção do eixo vertical é igual a zero (Mxy=0). Com isto, têm-se três equações 

e três incógnitas (x, y e ).

No  caso  da direção  X,  por  exemplo,  na  respectiva  equação  da Estática  (Fx=0),  são 

somados os valores  das  componentes  em X das forças  horizontais  de todas as  linhas  de  

fundeio (FxLinFun), o valor do incremento de carga em X aplicado (Fx incr) e, finalmente,  os 
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valores  dos acréscimos  esperados  nas  componentes  X  das  forças  horizontais  de  todas as 

linhas. Este acréscimo é definido conforme a fórmula a seguir.

       dddFdydydFdxdxdFdF xxxx EQ. 6.16

Os movimentos diferenciais (dx, dy e d) são aproximados por incrementos finitos (x, 

y e ). Deste modo, o somatório dos acréscimos em todas as linhas de fundeio devidos ao  

incremento de carga aplicado (Fxincr) pode ser expresso da seguinte forma. 

        ddFydydFxdxdFdF xxxx EQ. 6.17

Baseando-se no fato de que as equações para as forças Fy e para os momentos Mxy são 

análogas às EQ. 6.16 e 6.17, o sistema completo é apresentado.

      0FxFxddFydydFxdxdF LinFunincrxxx   EQ. 6.18

      0FyFyddFydydFxdxdF LinFunincryyy   EQ. 6.19 

      0MxyMxyddMydydMxdxdM LinFunincrxyxyxy   .

EQ. 6.20

Após  a  solução  iterativa  deste  sistema  (x,  y  e  ),  conclui-se  que  a  estrutura  é 

deslocada para a posição de coordenadas x+x, y+y e que sofre uma rotação permanecendo 

com ângulo  +,  quando  submetida  ao incremento  de carga referido  anteriormente.  Em 

conseqüência, é possível obter o valor das forças em cada linha de ancoragem, já que, com a 

nova posição da estrutura flutuante, pode-se calcular a distância em planta (r) de extensão da 

linha e, consequentemente, a força na linha H = F(r).

Para a  obtenção  dos termos  das  equações EQ.  6.18,  EQ. 6.19 e EQ.  6.20,  deve  ser  

realizada uma seqüência de cálculos baseada nas fórmulas a seguir (EQ. 6.21 a 6.47), as quais  

estão de acordo com o esquema apresentado na FIG. 6.9.

 senycosxx cc2  EQ. 6.21

 cosysenxy cc2  EQ. 6.22

213 xxxx   EQ. 6.23
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213 yyyy   EQ. 6.24

2
3

2
3 yxr   EQ. 6.25

rxcos 33   EQ. 6.26

rysen 33   EQ. 6.27

 

Cada linha de fundeio exerce uma força horizontal (H) no ponto de ligação à estrutura 

flutuante com componentes Fx e Fy, gerando um momento Mxy em torno do CG da referida 

estrutura.

 rfH   EQ. 

6.28

3x cosHF     EQ. 6.29

3y senHF     EQ. 6.30

2x2yxy yFxFM  EQ. 6.31

Para a realização do cálculo iterativo (EQ. 6.18, 6.19 e 6.20), são necessárias as derivadas 

parciais de H, Fx, Fy e Mxy em relação a x, y e  . Tais valores são obtidos por diferenciação 

das expressões anteriores.

3cosdxdr   EQ. 6.32

3sendydr   EQ. 6.33

rsendxd 33  EQ. 6.34

rcosdyd 33  EQ. 6.35

a3232 xcosysenxddr  EQ. 6.36

ry)senycosx(dd a32323  EQ. 6.37

 r'f'H   EQ. 6.38

  3
2

3
2

x senrHcos'HdxdF  EQ. 6.39

   33x sencosrH'HdydF  EQ. 6.40

  3a3ax senyrHcosx'HddF  EQ. 6.41

dydFdxdF xy  EQ. 6.42
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  3
2

3
2

y cosrHsen'HdydF  EQ. 6.43

  3a3ay cosyrHsenx'HddF  EQ. 6.44

 ddFdxdM xxy EQ. 6.45

 ddFdydM yxy EQ. 6.46

   yx2xy2xy FddFyFddFxddM  EQ. 6.47

6.6 FUNDAMENTOS PARA A ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO DE “DOLPHINS”

Como parte do sistema de ancoragem de estruturas portuárias flutuantes, o “dolphin” (ou 

duque d’alba) pode ser de gravidade (de peso) ou formado por um conjunto de estacas. 

Dentre os “dolphins” estaqueados, o tipo mais simples é o que consiste de uma ou mais  

estacas fixadas contíguas (FIG. 6.10, primeiro tipo), a fim de trabalharem amarradas umas às 

outras, engastadas na base e com as extremidades superiores livres. Este tipo de “dolphin” é 

indicado para solos suficientemente rígidos ou compactos, pois,  em solos moles  ou pouco 

compactos, a estrutura não retorna completamente a sua posição inicial após ser solicitada por 

uma determinada força horizontal. Em conseqüência a capacidade da estrutura de absorção de 

energia diminui significativamente em pouco tempo de utilização.

Para o projeto deste “dolphin”  flexível  (somente engastado na extremidade inferior), o 

projetista  necessitará calcular:  o  comprimento  mínimo  de penetração no  solo  (a  partir  da 

resistência  deste  último),  o  momento  fletor  máximo  e  o  deslocamento  máximo  da 

extremidade superior quando da atuação da máxima força horizontal esperada. As rotinas para 

estes cálculos são encontradas na literatura sobre projeto e construção de estacas (MASON, 

1982).
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FIG. 6.10 Tipos de “dolphins”

Outro tipo de “dolphin” estaqueado é o que, além de ter suas estacas engastadas no solo,  

também possui uma superestrutura capaz de unir rigidamente as extremidades superiores das 

mesmas. Algumas destas estacas possuem inclinação, a fim de resistirem melhor a esforços 

horizontais e permitirem menores deformações da estrutura, tornando-a relativamente rígida  

(FIG. 6.10, segundo tipo). Obviamente, o número de estacas e suas dimensões dependem das 

condições do solo e da magnitude dos esforços que atuarão. Vale  ressaltar que, em leitos 

submersos  com  pequena  camada  de  solo  sobre  rocha,  são  necessárias  ancoragens  para 
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resistirem a esforços de tração característicos deste tipo de “dolphin”; inclusive recomenda-se 

que, para uma boa estabilidade de posicionamento, a altura mínima da camada de solo deve 

ser de 5 m para estacas de aço ou concreto e de 3 m para elementos de madeira. 

A  análise  e  o  dimensionamento  deste  tipo  de  “dolphin”  estaqueado  e  coroado  por 

superestrutura  também  se  encontram amplamente  divulgada  na  literatura  sobre  projeto  e 

construção de fundações indiretas.

Finalmente, trata-se do terceiro tipo, o “dolphin” de gravidade (FIG 6.10), cujas soluções 

estruturais mais usuais são o caixão de concreto e a célula de estacas pranchas. Este “dolphin”  

é indicado quando é difícil o trabalho com estacas, por exemplo, quando o leito submerso é 

formado por rocha, por solo muito rígido ou com pequena camada de solo sobre rocha. Há 

uma situação onde o “dolphin”  de gravidade é quase indispensável,  quando são esperadas 

forças demasiadamente grandes – como, por exemplo, ações de carga devidas ao gelo em 

locais  de grande latitude. Na análise  e dimensionamento estruturais devem ser  observadas 

principalmente as resistências ao tombamento, ao escorregamento da base e à ruptura do leito  

de fundação. 

A solução tipo caixão de concreto reduz consideravelmente o tempo de construção, já que 

o mesmo pode ser construído em um dique ou num banco de rio que fique acima do nível 

d’água em estações secas do ano, sendo rebocado até o local de implantação quando pronto. 

Em contrapartida este sistema requer a execução de um leito de pedras para assentamento do 

caixão no fundo do rio ou do mar.

O “dolphin” de gravidade construído com estacas pranchas é normalmente coberto com 

uma pesada laje de concreto armado. Seu interior é preenchido com solo granular e/ou pedra. 

As estacas devem atingir uma profundidade abaixo do leito fluvial ou marinho suficiente para 

evitar a erosão no pé da estrutura, portanto é sugerida uma penetração mínima de 3 m, a não  

ser que o leito seja de material rochoso ou muito rígido. Outra medida contra a erosão na base  

é a deposição de pedras e pedregulhos no pé da estrutura (“rip-rap”). E, para ampliar a vida  

útil das estacas, as mesmas devem receber proteção anticorrosiva. 

Conforme  os  “dolphins”  estaqueados,  as  instruções  para  projetos  dos  de  gravidade 

também são encontradas com facilidade na literatura de engenharia.
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7  O ELEMENTO FLUTUANTE

7.1 GENERALIDADES

O elemento  flutuante propriamente dito  é a parte principal  de uma  estrutura portuária  

flutuante.  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 onde 

se realizarão as operações planejadas para aquela estrutura.

No Capítulo 5 desta dissertação, foi apresentada a análise  de estabilidade do flutuante,  

possibilitando a determinação inicial  de suas principais  dimensões.  De modo que, falta  ser 

descrita a influência  dos aspectos operacionais no dimensionamento do elemento estrutural 

em questão. 

7.2 CONDICIONANTES OPERACIONAIS DE PROJETO DE FLUTUANTES

Dentro do contexto desta dissertação, onde se enfoca apenas estruturas portuárias, pode-

se afirmar que o projeto de um píer flutuante é sem dúvida bem mais complexo que os de 

outros flutuantes  existentes  nos  portos (apoios  de  ponte  móvel,  bóias  de  sinalização,  de 

amarração,  etc).  Por  isso,  os  condicionantes  operacionais  destes  últimos  são  apenas  um 

pequeno subconjunto dos condicionantes do primeiro.  Assim sendo, nesta seção, tratar-se-á 

destes aspectos enfocando-se o caso do píer, cuja abordagem servirá para os demais flutuantes 

sem prejuízo da informação.

Os  píeres  flutuantes  devem  oferecer  adequadas  instalações  para  a  permanência  das 

embarcações, 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 reservado para a flutuabilidade, porém, em alguns casos, 

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

flutuante, chamado convés, é basicamente utilizado para o tráfego de passageiros, operação 

dos equipamentos de manejo de cargas, armazenamento temporário de cargas, instalação dos 

acessórios  de  amarração,  serviços  de  engenharia  e,  às  vezes,  escritórios  e  pequenas 

benfeitorias.
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O primeiro passo para a definição do espaço 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 demais componentes.

A  segurança  é  um dos  principais  requisitos  nas  operações  portuárias,  de  modo  que 

durante a fase de projeto devem ser levados em conta os fatores a seguir.

- Segurança do pessoal: todas as precauções devem ser tomadas com respeito à 

operação  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 casos  de  avaria  do  casco,  a  estrutura  deve  se  manter  estável;  o  ângulo 

máximo de inclinação do flutuante deve ser determinado a partir das limitações 

dos equipamentos de manejo de cargas.

- Sistemas  de  combate  e  medidas  de  prevenção  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 flutuante fica exposto a diversas ações de cargas 

que o levam a sofrer  deformações de variados tipos,  dentre as  quais  se destaca a flexão  

longitudinal,  como  se  o  píer  fosse  uma  viga  de  baixa  altura.  Além  disso,  deformações 

transversais e locais também exigem que a estrutura seja suficientemente dimensionada para 

que opere adequadamente dentro de toda a sua vida útil. No caso dos flutuantes portuários, a 

forma da estrutura é bem simples,  pois não necessitam de traçados hidrodinâmicos como os 

navios,  o  que  simplifica  sobremaneira  a  análise  e  dimensionamento  daqueles.  Estes 

procedimentos  de cálculo  podem ser  encontrados na literatura  sobre  projeto e  construção 

naval.

Um detalhe importante dos flutuantes é a borda livre, isto é, a distância vertical entre o 

nível d’água e o convés (diferença entre pontal e calado). Esta borda depende de três fatores: 

o tipo e tamanho das embarcações que aportarão; a máxima altura de onda admitida durante a 

operação e, finalmente, a reserva de flutuabilidade necessária para o caso de avaria em dois  

compartimentos adjacentes do casco. 

Um importante grupo de instituições exerce grande influência  no projeto, construção e 
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segurança  de  operação  de  navios,  estruturas  “off-shore”  e  inclusive  estruturas  portuárias 

flutuantes.  Trata-se  das  sociedades  classificadoras  (Lloyd’s  Register  of Shipping,  Bureau 

Veritas e outras), que desde 1760 vêm estabelecendo normas e recomendações para projeto e  

construção naval. Certamente, um empreendedor não é obrigado a construir um cais flutuante 

de acordo com os padrões das referidas sociedades, porém a grande maioria o faz devido ao 

fato  de  que  as  autoridades  portuárias  bem  como  as  seguradoras  e  os  usuários  aprovam 

facilmente e sem restrições um projeto realizado segundo os referidos padrões.  

7.3 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ELEMENTOS FLUTUANTES

Aço, concreto e madeira têm sido usados na construção de flutuantes. Cada um possui 

suas vantagens e desvantagens, as quais serão apresentadas nesta seção.

No caso da Amazônia, a madeira aparece como uma importante alternativa para pequenos 

flutuantes,  isto  é,  aqueles  com boca de aproximadamente 10 m ou menos.  Isto porque há 

localidades  muito  distantes  dos  centros  regionais,  onde  é  praticamente  inexistente  a 

disponibilidade de material e mão-de-obra especializada para manutenção e, além disso, as 

grandes toras de madeira adequadas ao tipo de estrutura são abundantes.

A grande vantagem do aço é que,  para uma  determinada  flutuabilidade,  o peso deste 

material  é  invariavelmente  menor.  Entretanto  o  custo  de  operação  e  manutenção  é 

relativamente alto.

Nota-se, na Amazônia, a clara predominância dos portos flutuantes em aço. Uma razão é 

que a maioria  dos estaleiros reluta em mudar  a  tecnologia  de construção em aço (já  bem 

dominada)  para  executar  projetos  em concreto  armado  ou  protendido.  Ademais,  grandes 

mudanças trariam um aumento nos custos de construção de estruturas de concreto.

Contudo,  em diversos  países,  estruturas  portuárias  flutuantes  de  concreto  vêm sendo 

construídas e operadas com sucesso; devido à alta resistência estrutural deste material,  suas 

pequenas  deformações  e  deflexões,  durabilidade,  facilidade  de  reparos  e  baixo  custo  de 

manutenção.

De um modo geral, o mercado e as condições de material e mão-de-obra locais é que vão 

definir  o material a ser utilizado. Inclusive,  para uma precisa análise  financeira,  há que se 

classificar os custos em três categorias: custos iniciais, de manutenção e operação.  
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8  A METODOLOGIA PROPOSTA

8.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O desenvolvimento desta metodologia vem da necessidade de fornecer, aos engenheiros 

do Exército  Brasileiro  e  demais  profissionais  interessados no  desenvolvimento  do sistema 

portuário amazônico, um roteiro prático que reúna num só volume um conjunto de teorias e 

recomendações,  as  quais  normalmente  encontram-se  pouco  divulgadas,  a  maioria  em 

literaturas internacionais, dispersas em obras distintas e pouco experimentadas e aplicadas no 

país.

Esta reunião  de conhecimentos,  em conjunto com procedimentos criados ao longo da 

pesquisa,  facilitará muito o trabalho dos referidos profissionais  no planejamento, projeto e 

construção das obras objetos desta dissertação.

A principal ferramenta originada nesta metodologia é o aplicativo  PROJ-ANCOR,  um 

programa desenvolvido na linguagem C++ Builder 5.0 que, com diversas rotinas de análise e 

dimensionamento,  auxilia  o  engenheiro  no  projeto  e  avaliação  dos sistemas  de  linhas  de 

ancoragem de estruturas portuárias flutuantes.

8.2 ETAPAS DA METODOLOGIA

O  primeiro  passo  é  conhecer  os  aspectos  característicos  da  Região  Amazônica  que 

influenciam no projeto de seus portos. Com este objetivo, apresenta-se o Capítulo 2, onde é 

feita uma descrição sintética sobre aqueles portos, além de serem descritas as particularidades 

dos condicionantes de projetos portuários na região e as peculiaridades que fazem do porto 

flutuante uma solução estrutural muito adequada para a Amazônia. 

Durante o desenvolvimento desta 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  responsáveis  por  infra-estrutura  e  operação  destes  portos  e 

verificaram-se  problemas  infra-estruturais,  características  peculiares,  histórico  de 

desempenho, manutenção e outros detalhes. Tal visita proporcionou consideráveis experiência  
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e visão  prática  deste 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 

utilizado em seu projeto. Para esta definição, primeiramente,  o mesmo necessita  optar por 

alguma  das  alternativas  de  disposição  em  planta  entre  elemento  de  acesso  e  flutuante, 

oferecidas  na  Seção  3.1.  Em seguida,  deve  eleger  o  tipo  de  elemento  de  acesso  a  ser 

empregado; as opções para esta escolha estão na Seção 3.2.

Definida a configuração global do esquema estrutural, o profissional desenvolve, através 

da Seção 3.3,  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  âncoras,  o 

sistema de defensas e o flutuante propriamente dito). Com esta análise,  pode-se especificar,  

para cada elemento, o melhor tipo a ser usado, o material de construção mais adequado, as 

dimensões mais econômicas e outras características importantes desta fase do projeto.

A terceira etapa da metodologia  (Capítulo  4) aborda o estudo detalhado das ações de 

cargas  na  estrutura.  Através  dela,  primeiramente  se  classificam  todos  os  carregamentos, 

organizando-os em três grupos: permanentes,  variáveis e excepcionais.  A seguir,  cada uma 

das  ações  (de  peso  próprio,  hidrostáticas,  de  equipamentos,  ambientais  e  da operação  de 

embarcações) é calculada a partir dos parâmetros e procedimentos indicados nas respectivas  

seções.  E, finalmente,  são analisadas  as diversas hipóteses de combinação de cargas para,  

então, serem selecionadas as mais desfavoráveis no dimensionamento do sistema.

Na etapa seguinte,  inicia-se  a  primeira  fase  do  dimensionamento,  onde é estudada  a 

flutuabilidade  e estabilidade  contra o adernamento  (rotação  em torno de eixo  horizontal). 

Nesta fase,  são  avaliadas  formas  e dimensões  básicas  da  estrutura (calado,  comprimento, 

boca,  etc.),  considerando-se  as  diversas  combinações  de  carregamento,  bem como  certas 

situações de avaria parcial do casco, quando também devem ser mantidas a flutuabilidade e 

estabilidade. Nesta etapa, são apresentadas, inclusive,  duas seções específicas:  a Seção 5.4, 

que aborda o caso de estruturas formadas  por uma  composição  de pontões flutuantes,  e a 

Seção 5.5, cujo assunto é a estabilidade dinâmica de uma estrutura flutuante simples.

A quinta etapa (Capítulo 6) começa com a análise estrutural de linhas de ancoragem (ou 

de fundeio), fundamentada na teoria do comportamento dos elementos lineares em catenária.  

Em seguida,  são  estudados,  mais  detalhadamente,  cinco  casos  muito  usuais  desta análise  

estrutural, apresentando-se as respectivas rotinas de cálculo. Logo após, trata-se de aspectos 

do  dimensionamento  das  referidas  linhas  que  não  foram abordados  na  Seção  3.3.3 desta 
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metodologia.  A análise  das linhas  é  finalizada  na Seção 6.5,  com o procedimento  para a 

simulação  do comportamento global da estrutura fundeada.  Com isto, a fim  de concluir  o 

tema de sistemas de ancoragem, termina-se esta etapa com a abordagem dos fundamentos de 

análise  e  dimensionamento  da  outra alternativa  construtiva,  os “dolphins”  para  estruturas 

flutuantes.

É importante salientar  que esta  quinta  etapa é a  base  teórica  do desenvolvimento  do 

aplicativo PROJ-ANCOR, principal ferramenta criada para a composição desta metodologia.

A última etapa (constituinte do Capítulo 7) complementa a quarta, pois ambas tratam do 

projeto  do  flutuante  propriamente  dito.  A  diferença  é  que,  enquanto  a  quarta  etapa  se  

concentra na flutuabilidade e estabilidade do referido elemento estrutural, esta última trata dos 

demais  aspectos, como por exemplo, operação, segurança, utilização dos espaços, materiais  

de construção e estrutura interna.

8.3 O PROGRAMA PROJ-ANCOR

Conforme já  anunciado anteriormente, este 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  CAD  (“computer  aided  design”),  é  auxiliar  o 

engenheiro na análise e dimensionamento de sistemas de linhas de ancoragem. Há pacotes 

comerciais 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  

empresa BORLAND. 

Os códigos fontes das “units” (partes) do programa constituem os APÊNDICES desta 

dissertação.

O programa começa com um formulário  (tela  ou janela  – FIG. 8.1) onde o usuário é 

informado de algumas considerações iniciais do sistema e é solicitado a digitar em uma caixa 

de texto o número de linhas de fundeio a serem utilizadas na estrutura flutuante.
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FIG. 8.1 Formulário inicial do programa

Após o clique sobre o botão “OK” do formulário inicial, o programa apresenta a segunda 

tela, solicitando as coordenadas de início e fim de cada linha de ancoragem (FIG. 8.2).
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FIG. 8.2 Segundo formulário do PROJ-ANCOR

Concluída a gravação dos dados referentes a cada linha  de fundeio  por meio  do botão 

“SALVAR DADOS” (FIG. 8.2), encerra-se a definição de coordenadas através do respectivo 

botão, localizado abaixo do anterior, no mesmo formulário.

Então nova tela se apresenta ao usuário (FIG. 8.3), solicitando-lhe o caso de combinação  

de cargas que será utilizado no dimensionamento. Este caso é representado por três dados: os 

valores das componentes Fx e Fy da resultante das ações de carga (calculadas no Capítulo 4 

desta dissertação), bem como o momento resultante em torno do eixo vertical (Mxy) gerado 

pelas referidas ações. 

Ainda  no terceiro formulário (FIG. 8.3), também é necessário fornecer  ao programa o 

número  de  incrementos  em que  serão  divididas  as  solicitações  Fx,  Fy e  Mxy,  para  serem 

aplicadas gradativamente durante a execução do Método de Newton-Raphson no processo de 

simulação do comportamento global da estrutura, descrito na Seção 6.5 desta dissertação. É 

importante salientar que, ao final da execução do programa, o terceiro formulário apresenta 

mais caixas de texto do que as que aparecem no início do programa (FIG. 8.3), por isto existe  

um grande espaço vazio  na imagem deste formulário  apresentada  na referida  FIG.  8.3.  O 

formulário é apresentado com todas suas caixas de texto na FIG. 8.6.
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FIG. 8.3 Terceiro formulário

FIG. 8.3 Terceiro formulário do PROJ-ANCOR
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Com o acionamento do botão “OK”,  são gravados os valores  informados  no  terceiro  

formulário.  A seguir,  o programa já  inicia  a  análise  estrutural,  calculando  uma estimativa 

inicial das forças horizontais que atuarão em cada linha de ancoragem, oriundas das referidas  

solicitações Fx, Fy e Mxy que atuam sobre o elemento flutuante.

O formulário seguinte a se apresentar ao usuário se refere ao pré-dimensionamento das 

linhas (FIG. 8.4).

FIG. 8.4 Quarto formulário
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Neste quarto formulário, o usuário digita, na caixa de texto superior, o número da linha  

de fundeio que deseja pré-dimensionar e, ao acionar o botão “OK”, o programa apresenta o 

valor das estimativas das forças horizontal e total (tangencial) máximas que atuam na linha de 

fundeio  escolhida.  Além disso,  já  oferece duas opções de pré-dimensionamento  para esta 

linha; são elas: hipótese 1 (utilização de amarra) e hipótese 2 (utilização de cabo de aço).

Neste  pré-dimensionamento,  a  primeira  possibilidade  de  modificação  oferecida  ao 

usuário  é  a  liberdade  de  determinar  outra estimativa  para  a  força  horizontal  na  linha  de 

fundeio. Para tanto se deve alterar o valor na respectiva caixa de texto e, a seguir, acionar o 

botão  “Alterar  Estimat.”.  Outras  duas  possibilidades  são  as  modificações  dos  pré-

dimensionamentos  da  amarra  e  do  cabo,  realizadas  com o  acionamento  dos  botões  “da  

Hipótese 1” e “da Hipótese 2” respectivamente. Quando o usuário aciona um destes botões, se 

lhe apresenta uma tabela com diversos diâmetros nominais de amarra ou cabo, acompanhados 

de seus respectivos  pesos lineares,  cargas de ruptura e  de prova.  Ao  escolher  o  diâmetro 

nominal adequado, o programa fecha a referida tabela e volta ao quarto formulário (FIG. 8.4), 

permitindo  que  o usuário  decida  entre amarra  ou cabo  através  do  acionamento  do  botão 

“Hipótese 1” ou “Hipótese 2”.

Realizada  esta  última  decisão, o  programa  fecha  o quarto formulário  e  abre o quinto  

(FIG.  8.5),  onde  é  concluído  o  pré-dimensionamento  da  linha,  já  que,  no  quarto,  foram 

definidos,  somente,  o tipo de linha  (amarra ou cabo), seu diâmetro nominal  e  peso linear; 

assim  sendo,  cabe  ao  quinto  formulário  as  rotinas  de  pré-dimensionamento  do  ângulo 

tangente no ponto de ancoragem, do comprimento da linha e de sua projeção em planta.

Neste formulário, é indispensável que o usuário informe a opção ou não pela utilização de 

poita, a pré-tensão (força horizontal na linha quando a estrutura em repouso não estiver sendo 

solicitada por forças externas), a cota do ponto de ancoragem e características da poita se for o 

caso (peso submerso e comprimento de linha da mesma até a âncora). Além disso, antes que o 

projetista acione um dos três casos de pré-dimensionamento, deve digitar, na caixa de texto 

respectiva ao caso, o valor inicial requerido. A Seção 6.3 desta dissertação foi a base teórica  

para o desenvolvimento das rotinas de cálculo numérico destes três casos.

O usuário poderá realizar vários cálculos nestes três casos com valores iniciais diferentes,  

até que esteja satisfeito com os resultados, quando então deverá acionar o botão “SALVAR 

DADOS”  com estes  resultados  aprovados  expostos  na  tela  (formulário).  Assim  sendo  o 

programa fará a gravação dos mesmos e retornará ao quarto formulário, no ponto onde inicia  

o pré-dimensionamento de uma linha de ancoragem. Este ponto da execução do programa é, 
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exatamente, o descrito no primeiro parágrafo após a FIG. 8.4. Então uma outra linha será pré- 

dimensionada com a mesma seqüência de passos. E assim sucessivamente até que todas

  

FIG. 8.5 Quinto formulário
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estejam  pré-dimensionadas.  Inclusive,  se  o  usuário  deseja  modificar  uma  linha  já  pré-

dimensionada, basta pré-dimensioná-la novamente, seguindo a seqüência de cálculos.

Concluído  o  pré-dimensionamento,  o  projetista  deve  acionar  o  botão  “Encerrar  pré-

dimensionamento de todas as linhas de fundeio” do quarto formulário (FIG. 8.4) para que seja  

realizada a simulação do comportamento global da estrutura fundeada. Nesta simulação será 

considerada a combinação de cargas informada pelo usuário no terceiro formulário (FIG. 8.3). 

Vale a pena lembrar que, na Seção 6.5 desta dissertação, está abordada a base teórica utilizada 

para o desenvolvimento desta rotina de cálculo do comportamento global da estrutura.

Após a simulação, o quarto formulário é fechado e o terceiro (FIG. 8.6) se apresenta já  

com os resultados deste cálculo. Em três caixas de texto do terceiro formulário, são exibidas  

as componentes do deslocamento total sofrido pela estrutura e, em cada linha da tabela, estão 

as características e resultados referentes a cada linha de ancoragem. Nas dezesseis colunas da  

tabela se apresentam as seguintes características e resultados:  

- número da linha de fundeio;

- diâmetro nominal;

- carga de ruptura;

- comprimento;

- coordenada X do ponto de início da linha sobre o flutuante;

- coordenada Y do ponto de início da linha sobre o flutuante;

- coordenada X do ponto final da linha na âncora;

- coordenada Y do ponto final da linha na âncora;

- pré-tensão;

- distância em planta entre flutuante e âncora, com a linha sob pré-tensão;

- força tangencial máxima na linha;

- distância em planta entre flutuante e âncora, com a linha sob força máxima;

- força tangencial mínima na linha;

- distância em planta entre flutuante e âncora, com a linha sob força mínima;

- peso submerso da poita;

- cota máxima atingida pela poita ao ser içada do leito submerso.

Após a exposição destes resultados no terceiro formulário  (FIG. 8.6), o usuário tem a 

opção de modificar a combinação de cargas e o referido número de incrementos do Método 

Iterativo  de Newton-Raphson,  para então realizar  uma  nova  simulação  do comportamento 

global da estrutura, acionando o botão “RECALCULAR”. 
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FIG. 8.6 Terceiro formulário após simulação

128



A fim de ilustrar  a  utilização  do aplicativo  PROJ-ANCOR,  um exemplo  numérico  de 

dimensionamento de linhas de fundeio foi desenvolvido com o auxílio deste programa. Trata-

se  do  cálculo  referente  a  uma  hipótese  de  combinação  de  cargas  atuantes  em um  cais  

flutuante. 

FIG. 8.7 Cais flutuante

Os dados iniciais do cais são:

- comprimento de 40 m;

- largura de 15 m;

- calado de 1,5 m e

- pontal de 3,5 m. 

Os dados iniciais da embarcação são:

- comprimento de 60 m;

- largura de 20 m (boca moldada de 15 m);

- calado de projeto (embarc. em carga máx.) de 3,0 m e calado mínimo de 1,0 m e

- pontal moldado de 4,4 m. 

Os condicionantes naturais de projeto são:

- lâmina d’água mínima de 5 m e máxima de 15 m;

- velocidade de corrente máxima de 2 m/s e

- velocidade de vento máxima de 20 m/s. 
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Apesar da imprecisão do desenho da FIG. 8.7, considerou-se que as direções em planta 

das linhas de ancoragem compõem ângulos (com o eixo X) múltiplos de /4 rad. 

Com os dados iniciais,  foram calculados os carregamentos atuantes nas duas estruturas 

flutuantes. Considerou-se a embarcação já atracada e submetida somente às ações de vento e 

corrente, portanto foram encontrados os valores da TAB. 8.1 como resultantes das referidas 

ações.

TAB. 8.1 Ações de carga sobre flutuantes
Natureza da força Cais 

Flutuante
Embarcação Atracada 

(calado máximo)
Embarcação Atracada 

(calado mínimo)
Vento na direção X (kN) 7,1 6,6 16,1
Vento na direção Y (kN) 11,5 12,1 29,5

Corrente na direção X (kN) 12,6 37,9 12,6
Corrente na direção Y (kN) ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0

Após a consideração das possíveis  hipóteses de combinação destas cargas (Seção 4.4), 

concluiu-se que o caso da embarcação carregada flutuando em lâmina d’água máxima de 15 

m seria  o mais  desfavorável.  Assim sendo, os seguintes esforços resultantes deste caso de 

combinação de carregamentos foram aplicados no centro de gravidade do cais flutuante:

Fx    =   89,9 kN

Fy    =   33,0 kN

Mxy = 623,0 kNm.    

Vale ressaltar que o cálculo do momento Mxy depende do sistema de amarração do cais.

Submetida a hipótese de combinação de carga ao cálculo do aplicativo PROJ-ANCOR, 

dimensionou-se as linhas de fundeio como:

- amarras de aço grau 2;

- diâmetro nominal de 24 mm;

- comprimento máximo em catenária de 58 m;

- pré-tensão de 30 kN;

- poita de 17000 kg e

- comprimento de linha de fundeio entre poita e âncora de 13 m. 
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9  CONCLUSÃO

A pesquisa  foi iniciada  por uma  revisão  bibliográfica  que encontrou um campo  nada 

abundante de publicações específicas. 

Devido  à pouca  quantidade  de  portos flutuantes  em todo o  mundo  (comparada  a  de 

estruturas fixas), a literatura a respeito também não é comum; além disso, a quase totalidade  

destas fontes de pesquisa são estrangeiras. Por estes motivos,  esta pesquisa bibliográfica se 

estendeu bastante,  tendo sido  finalizada  gradativamente,  à  medida  que foram sendo feitos 

vários  contatos  com  empresas  e  instituições  envolvidas  neste  âmbito  da  engenharia; 

diferentemente de outros assuntos, em que algumas visitas em importantes bibliotecas já são  

capazes de fornecer farto material para o desenvolvimento do trabalho. 

Um detalhe positivo da bibliografia investigada é que, com razoável freqüência, autores 

apresentam meios distintos para a solução de um mesmo problema, o que enriqueceu o leque 

de opções de métodos para a contribuição na composição da metodologia proposta.

A metodologia em si é o principal resultado desta pesquisa,  um importante conjunto de 

métodos práticos para projetos de estruturas portuárias flutuantes na Amazônia,  que oferece 

ao usuário teorias e recomendações, as quais normalmente encontram-se pouco divulgadas, a 

maioria em literaturas internacionais,  dispersas em obras distintas e pouco experimentadas e 

aplicadas no país.  Atinge-se, com este produto, a meta proposta inicialmente,  de orientar e  

auxiliar planejadores, projetistas e construtores no referido tipo de obra.

Certamente, a maior parte dos procedimentos de cálculo que compõem esta metodologia,  

não foi criada pelo autor, mais  sim pesquisados na literatura. Portanto o que há de inédito  

neste trabalho são os seguintes itens:

- a  informatização  da  análise  e  dimensionamento  dos  sistemas  de  linhas  de 

ancoragem;

- coleção de diversas publicações sobre estruturas portuárias flutuantes;

- comparação de métodos existentes distintos que objetivam uma mesma análise 

ou dimensionamento destas estruturas;

- seleção dos melhores métodos para o caso amazônico;

- acréscimo de experiência dos portos flutuantes nacionais e

- simplificação  das  atividades  de  planejamento,  projeto  e  obra  pela  reunião  de 

assuntos dispersos em um só volume de idioma nacional.
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Outra conclusão importante é a confirmação do potencial do C++ Builder 5.0, que origina  

aplicativos velozes e fundamentados no conceito de programação orientada a objetos. Além 

disso  a  biblioteca  de  componentes  visuais  (“VCL  –  Visual  Component  Library”)  da 

linguagem oferece amplos  recursos para construção fácil  da interface do programa com o 

usuário.

Finalizando  o trabalho, apresentam-se as sugestões de continuidade da pesquisa  sobre 

este  tema,  muito  valorizado  no  âmbito  do  Exército  Brasileiro  e  da  Região  Amazônica 

nacional e de países limítrofes.  Dentro da linha  de informatização dos métodos de cálculo  

para projetos de  estruturas flutuantes,  há  dois  procedimentos  cuja  programação  facilitaria  

bastante o trabalho do projetista: o primeiro é o cálculo das ações de cargas, bem como das  

hipóteses de combinação das mesmas; o segundo é a análise de flutuabilidade e estabilidade.

Outra idéia seria  tentar reduzir os coeficientes de segurança das linhas de fundeio, que 

dependem da durabilidade, corrosão e tipo de operação a que estão submetidas. Para tanto, a 

pesquisa necessitaria ser conduzida em conjunto com importantes ensaios de materiais.

Um terceiro assunto de interesse é a gestão e execução de conservação, manutenção e 

recuperação de infra-estrutura portuária  na Amazônia,  devido  às peculiaridades naturais da 

região, às dificuldades de mão-de-obra especializada, de fornecedores, de estoque, etc.

Por  último,  apresenta-se  um  tema  também  muito  em  voga  –  a  criação  de  uma 

metodologia  para  estudos  de  impactos  ambientais  de  obras  e  operação  portuárias  na 

Amazônia.
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11.1  APÊNDICE 1: SINTAXE DA UNIDADE 1 DO PROJ-ANCOR 

11.1.1 ARQUIVO UNIT1.CPP

//---------------------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
//---------------------------------------------------------------------------
#include "Unit1.h"
#include "CalcCaten.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
int NumCat=0;
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
        NumCat=StrToInt(Form1->Edit1->Text);
        Form1->Visible=false;
        Form2->Visible=true;
        Form2->EditNumCat2->SetFocus();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::FormActivate(TObject *Sender)
{
        Form1->Edit1->SetFocus();        
}
//---------------------------------------------------------------------------
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11.2 APÊNDICE 2: SINTAXE DA UNIDADE 2 DO PROJ-ANCOR

11.2.1 ARQUIVO CALCCATEN.H 

//---------------------------------------------------------------------------
#ifndef CalcCatenH
#define CalcCatenH
//---------------------------------------------------------------------------
#include <Classes.hpp>
#include <Controls.hpp>
#include <StdCtrls.hpp>
#include <Forms.hpp>
//---------------------------------------------------------------------------
class TForm2 : public TForm
{
__published: // IDE-managed Components
        TLabel *Label1;
        TLabel *Label2;
        TLabel *Label3;
        TLabel *Label4;
        TLabel *Label5;
        TLabel *Label6;
        TLabel *Label7;
        TLabel *Label8;
        TLabel *Label9;
        TLabel *Label10;
        TLabel *Label11;
        TLabel *Label12;
        TLabel *Label13;
        TLabel *Label23;
        TButton *BotProxCat;
        TEdit *Edit1;
        TEdit *Edit2;
        TEdit *Edit3;
        TEdit *Edit4;
        TEdit *EditNumCat2;
        TButton *BotEncerraDefCoor;
        TListBox *ListBox1;
        TLabel *Label24;
        void __fastcall BotProxCatClick(TObject *Sender);
        void __fastcall BotEncerraDefCoorClick(TObject *Sender);

private: // User declarations
public: // User declarations
        __fastcall TForm2(TComponent* Owner);
};
//---------------------------------------------------------------------------
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class LinFund
{
        public:
        float XIni,YIni,XFim,YFim,ZFim,ZMed,PreDim,CargRuptA,PesoA,Teta,Cmpt,
              Forc,Dist,PreTen,DistPreTen,HH,HHmax,HHmin,PesSubPoit,CotaPoit,
              CompEAnPo,CotaPoitMax;
        char DiametroA[13];
        bool PreDimFeito,DefCoorFeita,ComPoita;
        float DistEmPlanta(float FHoriz);
        float DistEmPlanta2(float FHoriz);
        float DistEmPlanComPo(float FHoriz,float AngAnc); 
        float ForcTangent(float FHoriz);
        float ForcTangent2(float FHoriz);
};
//---------------------------------------------------------------------------
extern PACKAGE TForm2 *Form2;
//---------------------------------------------------------------------------
#endif

11.2.2 ARQUIVO CALCCATEN.CPP

//---------------------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#include <math.h>
#pragma hdrstop
//---------------------------------------------------------------------------
#include "CalcCaten.h"
#include "Unit1.h"
#include "PreDimLF.h"
#include "DefinForcEx.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
//---------------------------------------------------------------------------
int p=0,k=0;
extern int NumCat;
extern bool SistCalcPoit;
bool Inicio=true;
LinFund *Caten;
TForm2 *Form2;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm2::TForm2(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm2::BotProxCatClick(TObject *Sender)
{
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        k=StrToInt(Form2->EditNumCat2->Text);
        if (k>0&&k<=NumCat)
        {
                if (Inicio)
                {
                        Caten=new LinFund[NumCat+1];
                        for (p=0;p<=NumCat;p++)
                        {
                                Caten[p].DefCoorFeita=false;
                                Caten[p].PreDimFeito=false;
                                Caten[p].ComPoita=false;
                                Caten[p].HH=0;
                                Caten[p].HHmax=0;
                                Caten[p].HHmin=0;
                        }
                        Inicio=false;
                }
                Caten[k].XIni=StrToFloat(Form2->Edit1->Text);
                Caten[k].YIni=StrToFloat(Form2->Edit2->Text);
                Caten[k].XFim=StrToFloat(Form2->Edit3->Text);
                Caten[k].YFim=StrToFloat(Form2->Edit4->Text);
                Caten[k].DefCoorFeita=true;
                Edit1->Text=" ";
                Edit2->Text=" ";
                Edit3->Text=" ";
                Edit4->Text=" ";
                Form2->EditNumCat2->Text=" ";
                Form2->EditNumCat2->SetFocus();
        }
        else
        {
                MessageDlg("O Número da Linha de Fundeio deve ser natural, menor ou igual ao

    número total de linhas de fundeio e diferente de
    zero.",mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK , 0);

                Form2->EditNumCat2->SetFocus();
        }
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm2::BotEncerraDefCoorClick(TObject *Sender)
{
        for (p=1;p<=NumCat;p++)
        {
                if (!Caten[p].DefCoorFeita)
                {
                        ListBox1->Visible=true;
                        ListBox1->Items->Add(IntToStr(p));
                }
        }
        if (ListBox1->Visible)
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        {
                MessageDlg("Não foram definidas as coordenadas das linhas de fundeio listadas.",
                            mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK , 0);
                ListBox1->Items->Clear();
                ListBox1->Visible=false;
                Form2->EditNumCat2->SetFocus();
        }
        else
        {
                Form2->Visible=false;
                Form6->Visible=true;
                Form6->Edit5->SetFocus();
        }
}
//---------------------------------------------------------------------------
float LinFund::DistEmPlanta(float FHoriz)
{
        float DistEP,cc,y2c,S1S2c,V1c,fc,flc,S1c,S2c;
        cc=FHoriz/(0.87*PesoA);
        y2c=cc+fabs(ZFim);
        S1S2c=sqrt(y2c*y2c-cc*cc);
        if (S1S2c<=Cmpt)
        {
                DistEP=cc*log((S1S2c/cc)+sqrt((S1S2c/cc)*(S1S2c/cc)+1));
                DistEP+=Cmpt-S1S2c;
        }
        else
        {
                cc=FHoriz/(0.87*PesoA);
                V1c=FHoriz*0.00001;
                fc=1;  flc=1;
                while (fabs(fc/flc)>0.001)
                {
                        fc=fabs(ZFim)-cc*(sqrt(1+(V1c/FHoriz+Cmpt/cc)*(V1c/FHoriz+Cmpt/cc))-  

sqrt(1+(V1c/FHoriz)*(V1c/FHoriz)));
                        flc=

     -cc*((V1c/FHoriz+Cmpt/cc)/sqrt(1+(V1c/FHoriz+Cmpt/cc)*(V1c/FHoriz+Cmpt/cc))- 
(V1c/FHoriz)/sqrt(1+(V1c/FHoriz)*(V1c/FHoriz)));

                        V1c-=FHoriz*fc/flc;
                }
                DistEP=cc*log((V1c/FHoriz+Cmpt/cc+

  sqrt(1+(V1c/FHoriz+Cmpt/cc)*(V1c/FHoriz+Cmpt/cc)))/((V1c/FHoriz)+
  sqrt(1+(V1c/FHoriz)*(V1c/FHoriz))));

        }
        return DistEP;
}
//---------------------------------------------------------------------------
float LinFund::DistEmPlanta2(float FHoriz) //Considerando a poita
{
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        float DistEP,cc,y2c,S1S2c,V1c,fc,flc,S1c,S2c,ZZ,dZAnt,dZ,SEAnPo,yEAnPo;
        float V1p,cp,SA1,ya1,SB1,yb1,ys,SEQ,SB2,yb2,yc2,SC,SBC,SAC; 

   //Nomenclatura do Design Manual 26.5
        ::SistCalcPoit=false;
        cc=FHoriz/(0.87*PesoA);
        y2c=cc+fabs(ZFim);
        S1S2c=sqrt(y2c*y2c-cc*cc);
        if (S1S2c<=(Cmpt-CompEAnPo))
        {
                DistEP=cc*log((S1S2c/cc)+sqrt((S1S2c/cc)*(S1S2c/cc)+1));
                DistEP+=Cmpt-S1S2c;
                CotaPoitMax=ZFim;
        }
        else
        {
                V1c=FHoriz*0.0000001;
                fc=1;  flc=1;
                while (fabs(fc/flc)>0.0001)
                {
                        fc=fabs(ZFim)-cc*(sqrt(1+(V1c/FHoriz+

 (Cmpt-CompEAnPo)/cc)*(V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc))- 
sqrt(1+(V1c/FHoriz)*(V1c/FHoriz)));

flc=-cc*((V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc)/sqrt(1+(V1c/FHoriz+(Cmpt-
CompEAnPo)/cc)*(V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc))-
(V1c/FHoriz)/sqrt(1+(V1c/FHoriz)*(V1c/FHoriz)));

                        V1c-=FHoriz*fc/flc;
                }
                if (V1c<=PesSubPoit)
                {
                        DistEP=cc*log((V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc+

sqrt(1+(V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc)*(V1c/FHoriz+(Cmpt-
CompEAnPo)/cc)))/((V1c/FHoriz)+sqrt(1+(V1c/FHoriz)*(V1c/FHoriz))));

                        DistEP+=CompEAnPo;
                }
                else
                {
                        ZZ=fabs(ZFim);
                        dZ=0;
                        do
                        {
                                while ((ZZ-dZ/3)<=0) dZ=dZ/2;
                                ZZ=ZZ-dZ/3;  //Divisão por 3 é somente para convergência suave e lenta
                                V1c=FHoriz*0.000001;
                                fc=1;  flc=1;
                                while (fabs(fc/flc)>0.001)
                                {
                                        fc=(ZZ)-cc*(sqrt(1+(V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc)*

   (V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc))-sqrt(1+(V1c/FHoriz)*
   (V1c/FHoriz)));
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                                        flc=-cc*((V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc)/sqrt(1+
     (V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc)*(V1c/FHoriz+
     (Cmpt-CompEAnPo)/cc))-(V1c/FHoriz)/sqrt(1+
     (V1c/FHoriz)*(V1c/FHoriz)));

                                        V1c-=FHoriz*fc/flc;
                                }
                                SEAnPo=(V1c-PesSubPoit)/(0.87*PesoA);
                                yEAnPo=sqrt(SEAnPo*SEAnPo+cc*cc);
                                if (SEAnPo>=0) dZ=(yEAnPo-cc);
                                else           dZ=(cc-yEAnPo);
                        } while(fabs(dZ)<1.01*fabs(fabs(ZFim)-ZZ));
                        DistEP=cc*log((V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc+

   sqrt(1+(V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc)*(V1c/FHoriz+
   (Cmpt-CompEAnPo)/cc)))/((V1c/FHoriz)+sqrt(1+(V1c/FHoriz)*
   (V1c/FHoriz))));

                        DistEP+=cc*log((SEAnPo/cc)+sqrt((SEAnPo/cc)*(SEAnPo/cc)+1));
                        DistEP+=CompEAnPo-SEAnPo;
                        CotaPoitMax=-ZZ;
                        if (SEAnPo>CompEAnPo)
                        {
                                ::SistCalcPoit=true;
                                SEQ=PesSubPoit/(0.87*PesoA);
                                V1p=FHoriz*0.000001;
                                fc=1;  flc=1;
                                while (fabs(fc/flc)>0.001)
                                {
                                        fc=fabs(ZFim)-cc*(sqrt(1+(V1p/FHoriz+(Cmpt+SEQ)/cc)*

(V1p/FHoriz+(Cmpt+SEQ)/cc))-sqrt(1+(V1p/FHoriz)*(V1p/FHoriz)));
                                        flc=-cc*((V1p/FHoriz+(Cmpt+SEQ)/cc)/sqrt(1+(V1p/FHoriz+

(Cmpt+SEQ)/cc)*(V1p/FHoriz+(Cmpt+SEQ)/cc))-
(V1p/FHoriz)/sqrt(1+(V1p/FHoriz)*(V1p/FHoriz)));

                                        V1p-=FHoriz*fc/flc;
                                }
                                if (V1p<0) V1p=0;
                                SA1=V1p/(0.87*PesoA);
                                cp=FHoriz/(0.87*PesoA);
                                ya1=sqrt(SA1*SA1+cp*cp);
                                SB1=SA1+CompEAnPo;
                                yb1=sqrt(SB1*SB1+cp*cp);
                                ys=(yb1-ya1);
                                DistEP=cp*log((V1p/FHoriz+CompEAnPo/cc+sqrt(1+(V1p/FHoriz+

CompEAnPo/cc)*(V1p/FHoriz+CompEAnPo/cc)))/((V1p/FHoriz)+
sqrt(1+(V1p/FHoriz)*(V1p/FHoriz))));

                                V1p=V1p+PesSubPoit+CompEAnPo*(0.87*PesoA);
                                DistEP+=cp*log((V1p/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc+

sqrt(1+(V1p/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc)*(V1p/FHoriz+(Cmpt-
CompEAnPo)/cc)))/((V1p/FHoriz)+sqrt(1+
(V1p/FHoriz)*(V1p/FHoriz))));

                                CotaPoitMax=ZFim+ys;
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                        }
                }
        }
        return DistEP;
}
//---------------------------------------------------------------------------
float LinFund::ForcTangent(float FHoriz)
{
        float ForcDEP,cc,y2c,S1S2c,V1c,fc,flc,S1c,S2c;
        cc=FHoriz/(0.87*PesoA);
        y2c=cc+fabs(ZFim);
        S1S2c=sqrt(y2c*y2c-cc*cc);
        if (S1S2c<=Cmpt)
        {
                ForcDEP=(0.87*PesoA)*y2c;
        }
        else
        {
                cc=FHoriz/(0.87*PesoA);
                V1c=FHoriz*0.00001;
                fc=1;  flc=1;
                while (fabs(fc/flc)>0.001)
                {
                        fc=fabs(ZFim)-cc*(sqrt(1+(V1c/FHoriz+Cmpt/cc)*

 (V1c/FHoriz+Cmpt/cc))-sqrt(1+(V1c/FHoriz)*(V1c/FHoriz)));
                        flc=-cc*((V1c/FHoriz+Cmpt/cc)/sqrt(1+(V1c/FHoriz+Cmpt/cc)*

(V1c/FHoriz+Cmpt/cc))-(V1c/FHoriz)/
 sqrt(1+(V1c/FHoriz)*(V1c/FHoriz)));

                        V1c-=FHoriz*fc/flc;
                }
                S1c=V1c/(0.87*PesoA);
                S2c=Cmpt+S1c;
                y2c=sqrt(S2c*S2c+cc*cc);
                ForcDEP=(0.87*PesoA)*y2c;
        }
        return ForcDEP;
}
//---------------------------------------------------------------------------
float LinFund::ForcTangent2(float FHoriz) //Considerando a poita
{
        float ForcDEP,cc,y2c,S1S2c,V1c,fc,flc,S1c,S2c,ZZ,dZAnt,dZ,SEAnPo,yEAnPo;
        float V1p,cp,SA1,ya1,SB1,yb1,ys,SEQ,SB2,yb2,yc2,SC,SBC,SAC;
        cc=FHoriz/(0.87*PesoA);
        y2c=cc+fabs(ZFim);
        S1S2c=sqrt(y2c*y2c-cc*cc);
        if (S1S2c<=(Cmpt-CompEAnPo)) ForcDEP=(0.87*PesoA)*y2c;
        else
        {
                V1c=FHoriz*0.00001;
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                fc=1;  flc=1;
                while (fabs(fc/flc)>0.0001)
                {
                        fc=fabs(ZFim)-cc*(sqrt(1+(V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc)*

 (V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc))-sqrt(1+(V1c/FHoriz)*
 (V1c/FHoriz)));

                        flc=-cc*((V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc)/sqrt(1+(V1c/FHoriz+
(Cmpt-CompEAnPo)/cc)*(V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc))-
(V1c/FHoriz)/sqrt(1+(V1c/FHoriz)*(V1c/FHoriz)));

                        V1c-=FHoriz*fc/flc;
                }
                if (V1c<=PesSubPoit)
                {
                        S1c=V1c/(0.87*PesoA);
                        S2c=(Cmpt-CompEAnPo)+S1c;
                        y2c=sqrt(S2c*S2c+cc*cc);
                        ForcDEP=(0.87*PesoA)*y2c;
                }
                else
                {
                        ZZ=fabs(ZFim);
                        do
                        {
                                SEAnPo=(V1c-PesSubPoit)/(0.87*PesoA);
                                yEAnPo=sqrt(SEAnPo*SEAnPo+cc*cc);
                                if (SEAnPo>=0) dZ=(yEAnPo-cc);
                                else           dZ=(cc-yEAnPo);
                                dZAnt=dZ;
                                while ((ZZ-dZ/5)<=0) dZ=dZ/2;
                                ZZ=ZZ-dZ/5;  //Divisão por 5 somente para convergência suave e lenta
                                V1c=FHoriz*0.000001;
                                fc=1;  flc=1;
                                while (fabs(fc/flc)>0.001)
                                {
                                        fc=(ZZ)-cc*(sqrt(1+(V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc)*

(V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc))-sqrt(1+(V1c/FHoriz)*
(V1c/FHoriz)));

                                        flc=-cc*((V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc)/
sqrt(1+(V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc)*
(V1c/FHoriz+(Cmpt-CompEAnPo)/cc))-(V1c/FHoriz)/
sqrt(1+(V1c/FHoriz)*(V1c/FHoriz)));

                                        V1c-=FHoriz*fc/flc;
                                }
                        } while(fabs(dZAnt)>fabs(0.001*ZFim));
                        S1c=V1c/(0.87*PesoA);
                        if (SEAnPo>CompEAnPo)
                        {
                                SEQ=PesSubPoit/(0.87*PesoA);
                                V1p=FHoriz*0.000001;
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                                fc=1;  flc=1;
                                while (fabs(fc/flc)>0.001)
                                {
                                        fc=fabs(ZFim)-cc*(sqrt(1+(V1p/FHoriz+(Cmpt+SEQ)/cc)*

(V1p/FHoriz+(Cmpt+SEQ)/cc))-sqrt(1+(V1p/FHoriz)*
(V1p/FHoriz)));

                                        flc=-cc*((V1p/FHoriz+(Cmpt+SEQ)/cc)/sqrt(1+(V1p/FHoriz+
(Cmpt+SEQ)/cc)*(V1p/FHoriz+(Cmpt+SEQ)/cc))-
(V1p/FHoriz)/sqrt(1+(V1p/FHoriz)*(V1p/FHoriz)));

                                        V1p-=FHoriz*fc/flc;
                                }
                                if (V1p<0) V1p=0;
                                V1p=V1p+PesSubPoit+CompEAnPo*(0.87*PesoA);
                                S1c=V1p/(0.87*PesoA);
                        }
                        S2c=(Cmpt-CompEAnPo)+S1c;
                        y2c=sqrt(S2c*S2c+cc*cc);
                        ForcDEP=(0.87*PesoA)*y2c;

                }
        }
        return ForcDEP;
}
//---------------------------------------------------------------------------
float LinFund::DistEmPlanComPo(float FHoriz,float AngAnc) //Ângulo em radianos
{
        float DistEPCP,V1p,cp,SA1,ya1,SB1,yb1,ys,SEQ,SB2,yb2,yc2,SC,SBC,SAC;
        V1p=FHoriz*tan(AngAnc);
        SA1=V1p/(0.87*PesoA);
        cp=FHoriz/(0.87*PesoA);
        ya1=sqrt(SA1*SA1+cp*cp);
        SB1=SA1+CompEAnPo;
        yb1=sqrt(SB1*SB1+cp*cp);
        ys=(yb1-ya1);
        SEQ=PesSubPoit/(0.87*PesoA);
        SB2=SB1+SEQ;
        yb2=sqrt(SB2*SB2+cp*cp);
        yc2=yb2+fabs(ZFim)-ys;
        SC=sqrt(yc2*yc2-cp*cp);
        SBC=SC-SB2;
        SAC=CompEAnPo+SBC;
        DistEPCP=cp*log((SAC/cp)+sqrt((SAC/cp)*(SAC/cp)+1));
        return DistEPCP;
}
//---------------------------------------------------------------------------
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11.3 APÊNDICE 3: SINTAXE DA UNIDADE 3 DO PROJ-ANCOR

11.3.1. ARQUIVO DEFINFORCEX.CPP 

//---------------------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#include <math.h>
#pragma hdrstop
//---------------------------------------------------------------------------
#include "DefinForcEx.h"
#include "CalcCaten.h"
#include "PreDimLF.h"
#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
int j=0,NumIncNR;
float Fx,Fy,Mxy,coss,seno,ProVet,dx,dy,SomaCoss,SomaSeno,SomaProVet2;
extern int NumCat;
extern float xx,yy,Rot;
extern LinFund *Caten;

TForm6 *Form6;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm6::TForm6(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm6::Button1Click(TObject *Sender)
{
        Fx=StrToFloat(Form6->Edit5->Text);
        Fy=StrToFloat(Form6->Edit6->Text);
        Mxy=StrToFloat(Form6->Edit7->Text);
        NumIncNR=StrToInt(Form6->Edit8->Text);
        //Pré-dimensionamento das ações máximas em cada linha de fundeio.
                SomaCoss=0; SomaSeno=0; SomaProVet2=0;
                for(j=1;j<=NumCat;j++)
                {
                        Caten[j].PreDim=0;
                        dx=Caten[j].XFim-Caten[j].XIni;
                        dy=Caten[j].YFim-Caten[j].YIni;
                        coss=dx/sqrt(dx*dx+dy*dy);
                        seno=dy/sqrt(dx*dx+dy*dy);
                        ProVet=Caten[j].XIni*seno-Caten[j].YIni*coss;
                        if (Fx!=0&&coss/Fx<0) SomaCoss+=coss;
                        if (Fy!=0&&seno/Fy<0) SomaSeno+=seno;
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                        if (Mxy!=0&&ProVet/Mxy<0) SomaProVet2+=ProVet*ProVet;
                }
                for(j=1;j<=NumCat;j++)
                {
                        dx=Caten[j].XFim-Caten[j].XIni;
                        dy=Caten[j].YFim-Caten[j].YIni;
                        coss=dx/sqrt(dx*dx+dy*dy);
                        seno=dy/sqrt(dx*dx+dy*dy);
                        ProVet=Caten[j].XIni*seno-Caten[j].YIni*coss;
                        if (Fx!=0&&coss/Fx<0) Caten[j].PreDim+=Fx*coss/SomaCoss;
                        if (Fy!=0&&seno/Fy<0) Caten[j].PreDim+=Fy*seno/SomaSeno;
                        if (Mxy!=0&&ProVet/Mxy<0)

 Caten[j].PreDim+=(Mxy*ProVet)/SomaProVet2;
                        Caten[j].PreDim=fabs(Caten[j].PreDim);
                }
                Form6->Visible=false;
                Form3->Visible=true;
                Form3->EditNumCat3->SetFocus();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm6::Button2Click(TObject *Sender)
{
        Fx=StrToFloat(Form6->Edit5->Text);
        Fy=StrToFloat(Form6->Edit6->Text);
        Mxy=StrToFloat(Form6->Edit7->Text);
        NumIncNR=StrToInt(Form6->Edit8->Text);
        SimulaComportamento();
        ShowDadosFinais();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void ShowDadosFinais()
{
        Form6->Button1->Visible=false;
        Form6->Button2->Visible=true;
        Form6->Label1->Visible=true;
        Form6->Label2->Visible=true;
        Form6->Label6->Visible=true;
        Form6->Label7->Visible=true;
        Form6->Label8->Visible=true;
        Form6->Label9->Visible=true;
        Form6->Label10->Visible=true;
        Form6->Label11->Visible=true;
        Form6->Edit1->Visible=true;
        Form6->Edit2->Visible=true;
        Form6->Edit3->Visible=true;
        Form6->Edit1->Text=FormatFloat("0.000",xx);
        Form6->Edit2->Text=FormatFloat("0.000",yy);
        Form6->Edit3->Text=FormatFloat("0.000",Rot*180/3.1415926536);
        Form6->StringGrid1->Visible=true;
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        Form6->StringGrid1->Cells[0][0]="NrLinFun";
        Form6->StringGrid1->Cells[1][0]="Diâmetro";
        Form6->StringGrid1->Cells[2][0]="CargRupt";
        Form6->StringGrid1->Cells[3][0]="Comprim";
        Form6->StringGrid1->Cells[4][0]="XInicio";
        Form6->StringGrid1->Cells[5][0]="YInicio";
        Form6->StringGrid1->Cells[6][0]="XÂncora";
        Form6->StringGrid1->Cells[7][0]="YÂncora";
        Form6->StringGrid1->Cells[8][0]="Pré-Tens";
        Form6->StringGrid1->Cells[9][0]="DistPréT";
        Form6->StringGrid1->Cells[10][0]="ForçMáx";
        Form6->StringGrid1->Cells[11][0]="DistMáx";
        Form6->StringGrid1->Cells[12][0]="ForçMín";
        Form6->StringGrid1->Cells[13][0]="DistMín";
        Form6->StringGrid1->Cells[14][0]="PesoPoit";
        Form6->StringGrid1->Cells[15][0]="CotaPoit";
        for (j=1;j<=NumCat;j++)
        {
                Form6->StringGrid1->Cells[0][j]=j;
                Form6->StringGrid1->Cells[1][j]=Caten[j].DiametroA;
                Form6->StringGrid1->Cells[2][j]=Caten[j].CargRuptA;
                Form6->StringGrid1->Cells[3][j]=FormatFloat("0.000",Caten[j].Cmpt);
                Form6->StringGrid1->Cells[4][j]=FormatFloat("0.000",xx+cos(Rot)*

 Caten[j].XIni+sin(Rot)*Caten[j].YIni);
                Form6->StringGrid1->Cells[5][j]=FormatFloat("0.000",yy-sin(Rot)*

 Caten[j].XIni+cos(Rot)*Caten[j].YIni);
                Form6->StringGrid1->Cells[6][j]=FormatFloat("0.000",Caten[j].XFim);
                Form6->StringGrid1->Cells[7][j]=FormatFloat("0.000",Caten[j].YFim);
                if (Caten[j].ComPoita)
                {
                        Form6->StringGrid1->Cells[8][j]=FormatFloat("0.0",

    Caten[j].ForcTangent2(Caten[j].PreTen));
                        Form6->StringGrid1->Cells[9][j]=FormatFloat("0.000",

    Caten[j].DistPreTen);
                        Form6->StringGrid1->Cells[10][j]=FormatFloat("0.0",

    Caten[j].ForcTangent2(Caten[j].HHmax));
                        Form6->StringGrid1->Cells[11][j]=FormatFloat("0.000",

    Caten[j].DistEmPlanta2(Caten[j].HHmax));
                        Form6->StringGrid1->Cells[12][j]=FormatFloat("0.0",

    Caten[j].ForcTangent2(Caten[j].HHmin));
                        Form6->StringGrid1->Cells[13][j]=FormatFloat("0.000",

    Caten[j].DistEmPlanta2(Caten[j].HHmin));
                        Form6->StringGrid1->Cells[14][j]=FormatFloat("0.000",Caten[j].PesSubPoit);
                        Form6->StringGrid1->Cells[15][j]=FormatFloat("0.000",

    Caten[j].CotaPoitMax);
                }
                else
                {
                        Form6->StringGrid1->Cells[8][j]=FormatFloat("0.0",
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   Caten[j].ForcTangent(Caten[j].PreTen));
                        Form6->StringGrid1->Cells[9][j]=FormatFloat("0.000",Caten[j].DistPreTen);
                        Form6->StringGrid1->Cells[10][j]=FormatFloat("0.0",

    Caten[j].ForcTangent(Caten[j].HHmax));
                        Form6->StringGrid1->Cells[11][j]=FormatFloat("0.000",

    Caten[j].DistEmPlanta(Caten[j].HHmax));
                        Form6->StringGrid1->Cells[12][j]=FormatFloat("0.0",

    Caten[j].ForcTangent(Caten[j].HHmin));
                        Form6->StringGrid1->Cells[13][j]=FormatFloat("0.000",

    Caten[j].DistEmPlanta(Caten[j].HHmin));
                }
        }
}
//---------------------------------------------------------------------------
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11.4 APÊNDICE 4: SINTAXE DA UNIDADE 4 DO PROJ-ANCOR

11.4.1 ARQUIVO PREDIMLF.CPP

//---------------------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#pragma hdrstop
//---------------------------------------------------------------------------
#include "PreDimLF.h"
#include "CalcCaten.h"
#include "DimAmarra.h"
#include "Unit1.h"
#include "PreDimCont.h"
#include "DefinForcEx.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
//---------------------------------------------------------------------------
int i=0,m=0,comp=0,ctd=0;
extern int NumCat,NumIncNR;
extern float Fx,Fy,Mxy;
float xx=0,yy=0,Rot=0;
bool SistCalcPoit;
extern LinFund *Caten;
TForm3 *Form3;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm3::TForm3(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------
void EncerraPreDim()
{
        Form3->LabelAviso->Visible=true;
        Form3->EditNumCat3->ReadOnly=false;
        Form3->BotOK->Enabled=true;
        Form3->EditNumCat3->Text=" ";
        Form3->EditPreDH->Text=" ";
        Form3->LabelPrD2H->Caption=" ";
        Form3->LabelPDA1->Caption=" ";
        Form3->LabelPDA2->Caption=" ";
        Form3->LabelPDA3->Caption=" ";
        Form3->Button1->Enabled=false;
        Form3->Button2->Enabled=false;
        Form3->Button3->Enabled=false;
        Form3->Button4->Enabled=false;
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        Form3->Button5->Enabled=false;
        Form3->Button6->Enabled=false;
        Form3->EditNumCat3->SetFocus();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void ShowPreDCat(int NumCaten,float PreDimH)
{
        Form3->EditPreDH->Text=FloatToStr(PreDimH);
        Form3->LabelPrD2H->Caption=FloatToStr(1.12*PreDimH);
        Form4->Table1->FindNearest(ARRAYOFCONST((1.12*PreDimH/0.35)));
        Form3->LabelPDA1->Caption=Form4->Table1->FieldValues["CargaRuptu(kg)G2"];
        Form3->LabelPDA2->Caption=Form4->Table1->FieldValues["Diametro"];
        Form3->LabelPDA3->Caption=Form4->Table1->FieldValues["Peso(kg/m)"];
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm3::BotOKClick(TObject *Sender)
{
        i=StrToInt(Form3->EditNumCat3->Text);
        if (i<=0||i>NumCat)
        {
                MessageDlg("O Número da Linha de Fundeio deve ser natural, menor ou igual ao  
número total de linhas de fundeio e diferente de zero.",
                            mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK , 0);
                Form3->EditNumCat3->SetFocus();
        }
        else
        {
                Form3->LabelAviso->Visible=false;
                Form3->EditNumCat3->ReadOnly=true;
                Form3->BotOK->Enabled=false;
                ShowPreDCat(i,Caten[i].PreDim);
                Form3->Button1->Enabled=true;
                Form3->Button2->Enabled=true;
                Form3->Button3->Enabled=true;
                Form3->Button4->Enabled=true;
                Form3->Button5->Enabled=true;
                Form3->Button6->Enabled=true;
        }
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm3::Button1Click(TObject *Sender)
{
        Form3->Visible=false;
        Form4->Visible=true;
        MessageDlg("Marque clicando ao lado esquerdo da linha referente à amarra 

   desejada e depois confirme no botão AMARRA SELECIONADA."
                        , mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK , 0);
}
//---------------------------------------------------------------------------
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void __fastcall TForm3::BotFimPreDimClick(TObject *Sender)
{
        i=0;
        for (i=1;i<=NumCat;i++)
        {
                if (!Caten[i].PreDimFeito)
                {
                        Form3->ListBox2->Visible=true;
                        Form3->ListBox2->Items->Add(IntToStr(i));
                }
        }
        if (Form3->ListBox2->Visible)
        {
                Form3->Label23->Visible=true;
                MessageDlg("Não foram pré-dimensionadas as linhas de fundeio listadas.",
                            mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK , 0);
                Form3->Label23->Visible=false;
                Form3->ListBox2->Items->Clear();
                Form3->ListBox2->Visible=false;
                Form3->EditNumCat3->SetFocus();
        }
        else
        {
                EncerraPreDim();
                SimulaComportamento();
        }
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm3::Button4Click(TObject *Sender)
{
        Caten[i].CargRuptA=StrToFloat(Form3->LabelPDA1->Caption);

        comp=Form3->LabelPDA2->Caption.Length();
        for (m=0;m<comp;m++) Caten[i].DiametroA[m]=Form3->LabelPDA2->Caption[m+1];
                             //Caten[i].DiametroA[m]=(Form3->LabelPDA2->Caption.c_str())[m];
        Caten[i].DiametroA[m]='\0';

        Caten[i].PesoA=StrToFloat(Form3->LabelPDA3->Caption);

        EncerraPreDim();
        Form3->Visible=false;
        Form5->Visible=true;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm3::Button7Click(TObject *Sender)
{
        Caten[i].PreDim=StrToFloat(Form3->EditPreDH->Text);
        Form3->LabelPrD2H->Caption=FloatToStr(1.12*StrToFloat(Form3->EditPreDH-
>Text));
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if (MessageDlg("Deseja alterar também o pré-dimensionamento do material da linha de
      fundeio?",

                         mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbYes << mbNo, 0) == mrYes)
                ShowPreDCat(i,fabs(Caten[i].PreDim));
}
//---------------------------------------------------------------------------
void SimulaComportamento()
{
        int ctd=0;                             
                                        int contador=0;
        i=0,xx=0,yy=0,Rot=0;
        float xx1,xx2,xx3,yy1,yy2,yy3,rr,cos3,sen3,dF,FFx,FFy,DetP=1,DetX=0,
              DetY=0,DetR=0,MMxy,xa,ya,dr,dHdr,rrmax,rrmin,SdFxdx=0,dFxdx,
              SdFxdy=0,dFxdy,SdFxdt=0,dFxdt,SdFydx=0,dFydx,SdFydy=0,dFydy,
              SdFydt=0,dFydt,SdMxydx=0,dMxydx,SdMxydy=0,dMxydy,SdMxydt=0,dMxydt,
              SFFx=0,SFFy=0,SMMxy=0,Fxi=0,Fyi=0,Mxyi=0,dxx,dyy,dRot,toler;
        for (ctd=1;ctd<=NumCat;ctd++)
        {
                Caten[ctd].HH=Caten[ctd].PreTen;
                Caten[ctd].HHmax=Caten[ctd].HH;
                Caten[ctd].HHmin=Caten[ctd].HH;
        }
        for (ctd=1;ctd<=NumIncNR;ctd++)
        {
                dxx=0;     dyy=0;     dRot=0;
                Fxi=ctd*Fx/NumIncNR;
                Fyi=ctd*Fy/NumIncNR;
                Mxyi=ctd*Mxy/NumIncNR;
                toler=fabs(0.03*Fx/NumIncNR);
                if (fabs(0.03*Fy/NumIncNR)>toler) toler=0.03*Fy/NumIncNR;
                if (fabs(0.03*Mxy/NumIncNR)>toler) toler=0.03*Mxy/NumIncNR;
                do
                {
                        SdFxdx=0;  SdFxdy=0;  SdFxdt=0;
                        SdFydx=0;  SdFydy=0;  SdFydt=0;
                        SdMxydx=0; SdMxydy=0; SdMxydt=0;
                        SFFx=0;    SFFy=0;    SMMxy=0;
                        xx+=dxx;
                        yy+=dyy;
                        Rot+=dRot;
                        for (i=1;i<=NumCat;i++)
                        {
                                xx2=Caten[i].XIni*cos(Rot)-Caten[i].YIni*sin(Rot);
                                yy2=Caten[i].XIni*sin(Rot)+Caten[i].YIni*cos(Rot);
                                xx3=Caten[i].XFim-xx-xx2;
                                yy3=Caten[i].YFim-yy-yy2;
                                rr=sqrt(xx3*xx3+yy3*yy3);
                                cos3=xx3/rr;
                                sen3=yy3/rr;
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                                //Cálculo de HH=F(rr) e HH'=F'(rr) e dHdr=1/tg;
                                        dHdr=1/CalculaTg(rr);
                                //Fim
                                FFx=Caten[i].HH*cos3;
                                FFy=Caten[i].HH*sen3;
                                MMxy=FFy*xx2-FFx*yy2;
                                xa=xx2*sen3-yy2*cos3;
                                ya=xx2*cos3+yy2*sen3;
                                dFxdx=-dHdr*cos3*cos3-sen3*sen3*(Caten[i].HH/rr);
                                dFxdy=(-dHdr+(Caten[i].HH/rr))*sen3*cos3;
                                dFxdt=-dHdr*xa*cos3+ya*sen3*(Caten[i].HH/rr);
                                dFydx=dFxdy;
                                dFydy=-dHdr*sen3*sen3-cos3*cos3*(Caten[i].HH/rr);
                                dFydt=-dHdr*xa*sen3-ya*cos3*(Caten[i].HH/rr);
                                dMxydx=dFxdt;
                                dMxydy=dFydt;
                                dMxydt=xx2*(dFydt-FFx)-yy2*(dFxdt+FFy);
                                //Acumulando no somatório
                                        SdFxdx+=dFxdx;
                                        SdFxdy+=dFxdy;
                                        SdFxdt+=dFxdt;
                                        SdFydx+=dFydx;
                                        SdFydy+=dFydy;
                                        SdFydt+=dFydt;
                                        SdMxydx+=dMxydx;
                                        SdMxydy+=dMxydy;
                                        SdMxydt+=dMxydt;
                                        SFFx+=FFx;
                                        SFFy+=FFy;
                                        SMMxy+=MMxy;
                                //Fim
                        }
                        //Resolvendo o sistema para encontrar xx, yy, Rot (R. de Cramer)
                        DetP=(SdFxdx*SdFydy*SdMxydt)+(SdFxdy*SdFydt*SdMxydx)+
                                     (SdFxdt*SdFydx*SdMxydy)-(SdMxydx*SdFydy*SdFxdt)-
                                     (SdMxydy*SdFydt*SdFxdx)-(SdMxydt*SdFydx*SdFxdy);
                        DetX=((-SFFx-Fxi)*SdFydy*SdMxydt)+(SdFxdy*SdFydt*(-SMMxy-Mxyi))+
                                     (SdFxdt*(-SFFy-Fyi)*SdMxydy)-((-SMMxy-Mxyi)*SdFydy*SdFxdt)-
                                     (SdMxydy*SdFydt*(-SFFx-Fxi))-(SdMxydt*(-SFFy-Fyi)*SdFxdy);
                        DetY=(SdFxdx*(-SFFy-Fyi)*SdMxydt)+((-SFFx-Fxi)*SdFydt*SdMxydx)+
                                     (SdFxdt*SdFydx*(-SMMxy-Mxyi))-(SdMxydx*(-SFFy-Fyi)*SdFxdt)-
                                     ((-SMMxy-Mxyi)*SdFydt*SdFxdx)-(SdMxydt*SdFydx*(-SFFx-Fxi));
                      DetR=(SdFxdx*SdFydy*(-SMMxy-Mxyi))+(SdFxdy*(-SFFy-Fyi)*SdMxydx)+
                                   ((-SFFx-Fxi)*SdFydx*SdMxydy)-(SdMxydx*SdFydy*(-SFFx-Fxi))-
                                   (SdMxydy*(-SFFy-Fyi)*SdFxdx)-((-SMMxy-Mxyi)*SdFydx*SdFxdy);
                                dxx=DetX/DetP;
                                dyy=DetY/DetP;
                                dRot=DetR/DetP;
                        //Fim
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                                        contador+=1;
                                        //if (contador>200) break;
                } while (fabs(SFFx+Fxi)>toler||fabs(SFFy+Fyi)>toler||fabs(SMMxy+Mxyi)>toler);
                for (i=1;i<=NumCat;i++)
                {
                        if (Caten[i].HH>Caten[i].HHmax) Caten[i].HHmax=Caten[i].HH;
                        if (Caten[i].HH<Caten[i].HHmin) Caten[i].HHmin=Caten[i].HH;
                }
        }
        Form3->Visible=false;
        Form6->Visible=true;
        ShowDadosFinais();
}
//---------------------------------------------------------------------------
float CalculaTg(float rr)
{
                        float H1,r1,ra,rb,tg,tol,tol2,dH;
                        bool r1SCP,raSCP,rbSCP;
                        dH=0;
                        H1=Caten[i].HH;
                        tol=Caten[i].Dist/1000;
                        if (Caten[i].ComPoita)
                                do
                                {
                                        tol2=Caten[i].Forc/1000;
                                        if (dH<0&&fabs(dH)>Caten[i].PreTen/10) dH=-Caten[i].PreTen/10;
                                        //while (H1-tol2<=0) tol2=tol2/2;
                                        while (H1+dH-tol2<0) dH=dH/2;
                                        H1+=dH;
                                        r1=Caten[i].DistEmPlanta2(H1);
                                        r1SCP=SistCalcPoit;
                                        ra=Caten[i].DistEmPlanta2(H1+tol2);
                                        raSCP=SistCalcPoit;
                                        rb=Caten[i].DistEmPlanta2(H1-tol2);
                                        rbSCP=SistCalcPoit;
                                        if (raSCP==rbSCP)
                                                tg=(ra-rb)/(2*tol2);
                                        else    //Descontinuidade da Função
                                        {
                                                if(r1SCP==raSCP) tg=(ra-r1)/(tol2);
                                                else             tg=(r1-rb)/(tol2);
                                                if(rr>rb&&ra>rr) r1=rr-tol;
                                        }
                                        while (tg==0)
                                        {
                                                tol2*=2;
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                                                r1=Caten[i].DistEmPlanta2(H1);
                                                r1SCP=SistCalcPoit;
                                                ra=Caten[i].DistEmPlanta2(H1+tol2);
                                                raSCP=SistCalcPoit;
                                                rb=Caten[i].DistEmPlanta2(H1-tol2);
                                                rbSCP=SistCalcPoit;
                                                if (raSCP==rbSCP)
                                                        tg=(ra-rb)/(2*tol2);
                                                else    //Descontinuidade da Função
                                                {
                                                        if(r1SCP==raSCP) tg=(ra-r1)/(tol2);
                                                        else             tg=(r1-rb)/(tol2);
                                                        if(rr>rb&&ra>rr) r1=rr-tol;
                                                }
                                        }
                                        dH=(rr-r1)/tg;
                                } while(fabs(rr-r1)>tol);
                        else
                                do
                                {
                                        tol2=Caten[i].Forc/10000;
                                        if (dH<0&&fabs(dH)>Caten[i].PreTen/10) dH=-Caten[i].PreTen/10;
                                        //while (H1-tol2<=0) tol2=tol2/2;
                                        while (H1+dH-tol2<0) dH=dH/2;
                                        H1+=dH;
                                        r1=Caten[i].DistEmPlanta(H1);
                                        ra=Caten[i].DistEmPlanta(H1+tol2);
                                        rb=Caten[i].DistEmPlanta(H1-tol2);
                                        tg=(ra-rb)/(2*tol2);
                                        while (tg==0)
                                        {
                                                tol2*=2;
                                                ra=Caten[i].DistEmPlanta(H1+tol2);
                                                rb=Caten[i].DistEmPlanta(H1-tol2);
                                                tg=(ra-rb)/(2*tol2);
                                        }
                                        dH=(rr-r1)/tg;
                                } while(fabs(rr-r1)>tol);
                        if (rr==r1||ra==r1||rb==r1)
                                Caten[i].HH=H1;
                        else
                                if (rr>r1)
                                {
                                        Caten[i].HH=H1+(tol2*(rr-r1)/(ra-r1));
                                        if ((H1+tol2)!=Caten[i].HH&&H1!=Caten[i].HH)
                                            tg=0.5*((ra-rr)/(H1+tol2-Caten[i].HH)+(rr-r1)/(Caten[i].HH-H1));
                                }
                                else
                                {
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                                        Caten[i].HH=H1-(tol2*(r1-rr)/(r1-rb));
                                        if (H1!=(Caten[i].HH+tol2)&&H1!=Caten[i].HH)
                                            tg=0.5*((rr-rb)/(Caten[i].HH-H1+tol2)+(r1-rr)/(H1-Caten[i].HH));
                                }
                        return tg;
}
//---------------------------------------------------------------------------
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11.5  APÊNDICE: SINTAXE DA UNIDADE 5 DO PROJ ANCOR

11.5.1 ARQUIVO DIMAMARRA.CPP

//----------------------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
//----------------------------------------------------------------------------
#include "DimAmarra.h"
#include "PreDimLF.h"
//----------------------------------------------------------------------------
#pragma resource "*.dfm"
TForm4 *Form4;
//----------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm4::TForm4(TComponent *Owner)

: TForm(Owner)
{
}
//----------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm4::FormCreate(TObject *Sender)
{

Table1->Open();
}
//----------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm4::BotAmarraSelecClick(TObject *Sender)
{
        Form4->Visible=false;
        Form3->Visible=true;
        Form3->LabelPDA1->Caption=Form4->Table1->FieldValues["CargaRuptu(kg)G2"];
        Form3->LabelPDA2->Caption=Form4->Table1->FieldValues["Diametro"];
        Form3->LabelPDA3->Caption=Form4->Table1->FieldValues["Peso(kg/m)"];
}
//---------------------------------------------------------------------------
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11.6  APÊNDICE 6: SINATXE DA UNIDADE 6 DO PROJ-ANCOR

11.6.1 ARQUIVO PREDIMCONT.CPP

//---------------------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#include <math.h>
#include <dstring.h>
#pragma hdrstop

#include "PreDimCont.h"
#include "CalcCaten.h"
#include "Unit1.h"
#include "PreDimLF.h"
#include "DefinForcEx.h"
#include "InformaCasos.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
int n=0;
float Teta,Dist,Compr,Forc,DistIni,c,f,fl,H,V1,T1,x1,y1,S1,x2,y2,S2,S1S2,xm,
      SA1,ya1,SB1,yb1,ys,SEQ,SB2,yb2,yc2,SC,SBC,SAC,AngMin,IterTeta,I2,I1,D2,D1;
extern int i,NumCat;
extern LinFund *Caten;
TForm5 *Form5;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm5::TForm5(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------
void ShowPreDCat2()
{
        Caten[i].Teta=Teta;
        Caten[i].Dist=Dist;
        Caten[i].Cmpt=Compr;
        Caten[i].Forc=Forc;
        if (Caten[i].ComPoita)
            Caten[i].DistPreTen=Caten[i].DistEmPlanta2(StrToFloat(Form5->Edit6->Text));
        else
            Caten[i].DistPreTen=Caten[i].DistEmPlanta(StrToFloat(Form5->Edit6->Text));
        Form5->Edit1->Text=FormatFloat("0.000",Teta);
        Form5->Edit2->Text=FormatFloat("0.000",Dist);
        Form5->Edit3->Text=FormatFloat("0.000",Compr);
        Form5->Edit4->Text=FormatFloat("0.000",Forc);
        Form5->Edit5->Text=FormatFloat("0.000",V1);
        Form5->Edit7->Text=FormatFloat("0.000",Caten[i].DistPreTen);
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        //Cálculo de novo XFim e YFim
               DistIni=sqrt((Caten[i].XFim-Caten[i].XIni)*(Caten[i].XFim-Caten[i].XIni)+
                            (Caten[i].YFim-Caten[i].YIni)*(Caten[i].YFim-Caten[i].YIni));
               Form5->Edit8->Text=FormatFloat("0.000",(Caten[i].XIni+

(Caten[i].XFim-Caten[i].XIni)*Caten[i].DistPreTen/DistIni));
               Form5->Edit9->Text=FormatFloat("0.000",(Caten[i].YIni+

(Caten[i].YFim-Caten[i].YIni)*Caten[i].DistPreTen/DistIni));
        //Fim

}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm5::FormActivate(TObject *Sender)
{
        Form5->LabelCRupt->Caption=Caten[i].CargRuptA;
        Form5->LabelDiam->Caption=Caten[i].DiametroA;
        Form5->LabelPeso->Caption=FormatFloat("0.00",Caten[i].PesoA);
        Form5->Label10->Caption=i;
        if (Form5->Button1->Enabled==false&&Caten[i].PreDim!=0)
        {
                Form5->Button1->Enabled=true;
                Form5->Button2->Enabled=true;
                Form5->Button3->Enabled=true;
        }
        if (Caten[i].PreDim==0)
        {
                Form5->Button1->Enabled=false;
                Form5->Button2->Enabled=false;
                Form5->Button3->Enabled=false;
                Form5->Button5->Visible=true;
                MessageDlg("As solicitações Fx, Fy e Mxy informadas não exercem esforço sobre 
a  linha  de fundeio  que está  sendo dimensionada,  portanto os botões CASO 1, CASO 2 e  
CASO 3 não funcionarão. Entre com o Teta1, a distância d e o comprimento, pois o programa 
não poderá calculá-los.  É mais  aconselhável retornar à janela  anterior e pré-dimensionar  a 
força horizontal.",
                            mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK , 0);
        }
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm5::BotSalva5Click(TObject *Sender)
{
        if (CheckBox1->Checked==false&&CheckBox2->Checked==false)
        {
                MessageDlg("Defina a utilização de poita marcando ao lado do título da figura.",
                            mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK , 0);
        }
        else
        {
        Caten[i].ZFim=StrToFloat(Form5->Edit13->Text);
        Caten[i].Teta=StrToFloat(Form5->Edit1->Text);
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        Caten[i].Dist=StrToFloat(Form5->Edit2->Text);
        Caten[i].Cmpt=StrToFloat(Form5->Edit3->Text);
        Caten[i].Forc=StrToFloat(Form5->Edit4->Text);
        Caten[i].PreTen=StrToFloat(Form5->Edit6->Text);
        if (Caten[i].ComPoita)
            Caten[i].DistPreTen=Caten[i].DistEmPlanta2(StrToFloat(Form5->Edit6->Text));
        else
            Caten[i].DistPreTen=Caten[i].DistEmPlanta(StrToFloat(Form5->Edit6->Text));
        //Cálculo de novo XFim e YFim
                DistIni=sqrt((Caten[i].XFim-Caten[i].XIni)*(Caten[i].XFim-Caten[i].XIni)+
                             (Caten[i].YFim-Caten[i].YIni)*(Caten[i].YFim-Caten[i].YIni));
                Caten[i].XFim=Caten[i].XIni+(Caten[i].XFim-Caten[i].XIni)*

  Caten[i].DistPreTen/DistIni;
                Caten[i].YFim=Caten[i].YIni+(Caten[i].YFim-Caten[i].YIni)*

  Caten[i].DistPreTen/DistIni;
        //Fim
        if (Caten[i].ComPoita)
        {
                Caten[i].PesSubPoit=StrToFloat(Form5->Edit10->Text);
                Caten[i].CompEAnPo=StrToFloat(Form5->Edit11->Text);
                Caten[i].CotaPoitMax=Caten[i].ZFim;
        }
        Caten[i].PreDimFeito=true;
        Form5->LabelCRupt->Caption=" ";
        Form5->LabelDiam->Caption=" ";
        Form5->LabelPeso->Caption=" ";
        Form5->Label10->Caption=" ";
        Form5->Edit1->Text=" ";
        Form5->Edit2->Text=" ";
        Form5->Edit3->Text=" ";
        Form5->Edit4->Text=" ";
        Form5->Edit5->Text=" ";
        Form5->Edit6->Text="3000";
        Form5->Edit7->Text=" ";
        Form5->Edit8->Text=" ";
        Form5->Edit9->Text=" ";
        Form5->Edit10->Text=" ";
        Form5->Edit11->Text=" ";
        Form5->Edit13->Text=" ";
        Form5->CheckBox1->Checked=false;
        Form5->CheckBox2->Checked=false;
        Form5->Label15->Visible=false;
        Form5->Label16->Visible=false;
        Form5->Label17->Visible=false;
        Form5->Edit10->Visible=false;
        Form5->Edit11->Visible=false;
        Form5->Button3->Visible=false;
        Form5->Button5->Visible=false;
        Form5->Visible=false;
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        Form3->Visible=true;
        if (Caten[i].PreDim==0)
        {
                Form5->Button1->Enabled=true;
                Form5->Button2->Enabled=true;
                Form5->Button3->Enabled=true;
        }
        }
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm5::Button1Click(TObject *Sender)
{
        if (CheckBox1->Checked==false&&CheckBox2->Checked==false)
        {
                MessageDlg("Defina a utilização ou não de poita marcando ao lado do título de  
uma das figuras.",
                            mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK , 0);
        }
        else
        {
                Caten[i].ZFim=StrToFloat(Form5->Edit13->Text);
                Teta=StrToFloat(Form5->Edit1->Text);
                if (CheckBox1->Checked==true) //sem poita
                {
                        if (Teta==0)
                        {
                                c=Caten[i].PreDim/(0.87*Caten[i].PesoA);
                                y2=c+fabs(Caten[i].ZFim);
                                S2=sqrt(y2*y2-c*c);
                                Dist=c*log((S2/c)+sqrt((S2/c)*(S2/c)+1));
                                Forc=(0.87*Caten[i].PesoA)*y2;
                                V1=0;
                                Compr=S2;
                                ShowPreDCat2();
                        }
                        else
                        {

                                if (Teta<0||Teta>6) MessageDlg("O ângulo deve ser positivo e menor
 ou igual a 6°.",

                                                                mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK , 0);
                                else
                                {
                                        V1=Caten[i].PreDim*tan(0.0174532925*Teta);
                                        S1=V1/(0.87*Caten[i].PesoA);
                                        c=Caten[i].PreDim/(0.87*Caten[i].PesoA);
                                        y1=sqrt(S1*S1+c*c);
                                        y2=y1+fabs(Caten[i].ZFim);
                                        S2=sqrt(y2*y2-c*c);
                                        S1S2=S2-S1;
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                                        Dist=c*log((S1S2/c)+sqrt((S1S2/c)*(S1S2/c)+1));
                                        Forc=(0.87*Caten[i].PesoA)*y2;
                                        Compr=S1S2;
                                        ShowPreDCat2();
                                }
                        }
                }
                else //com poita
                {
                        Caten[i].PesSubPoit=StrToFloat(Form5->Edit10->Text);
                        Caten[i].CompEAnPo=StrToFloat(Form5->Edit11->Text);
                        if (Teta<0||Teta>6) MessageDlg("O ângulo deve ser positivo e menor ou igual
 a 6°.",
                                                        mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK , 0);
                        if (Caten[i].CompEAnPo<=0) MessageDlg("O comprimento entre poita e

âncora deve ser maior que zero, elas não podem 
se localizar num mesmo ponto.",

                                                                mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK , 0);
                        else //Nomenclatura do Design Manual 26.5
                        {
                                V1=Caten[i].PreDim*tan(0.0174532925*Teta);
                                SA1=V1/(0.87*Caten[i].PesoA);
                                c=Caten[i].PreDim/(0.87*Caten[i].PesoA);
                                ya1=sqrt(SA1*SA1+c*c);
                                SB1=SA1+Caten[i].CompEAnPo;
                                yb1=sqrt(SB1*SB1+c*c);
                                ys=yb1-ya1;
                                SEQ=Caten[i].PesSubPoit/(0.87*Caten[i].PesoA);
                                SB2=SB1+SEQ;
                                yb2=sqrt(SB2*SB2+c*c);
                                yc2=yb2+fabs(Caten[i].ZFim)-ys;
                                SC=sqrt(yc2*yc2-c*c);
                                SBC=SC-SB2;
                                SAC=Caten[i].CompEAnPo+SBC;
                                Dist=c*log((SAC/c)+sqrt((SAC/c)*(SAC/c)+1));
                                Forc=(0.87*Caten[i].PesoA)*yc2;
                                Compr=SAC;
                                ShowPreDCat2();
                        }
                }
        }
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm5::Button2Click(TObject *Sender)
{
        if (CheckBox1->Checked==false&&CheckBox2->Checked==false)
        {
                MessageDlg("Defina a utilização de poita marcando ao lado do título da figura.",
                            mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK , 0);
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        }
        else
        {
                Caten[i].ZFim=StrToFloat(Form5->Edit13->Text);
                if (CheckBox1->Checked==true) //sem poita
                {
                        Dist=StrToFloat(Form5->Edit2->Text);
                        c=Caten[i].PreDim/(0.87*Caten[i].PesoA);
                        S1S2=sqrt((2*c*sinh(Dist/(2*c)))*(2*c*sinh(Dist/(2*c)))
+Caten[i].ZFim*Caten[i].ZFim);
                        xm=(c/2)*(log(1+fabs(Caten[i].ZFim/S1S2))-log(1-
fabs(Caten[i].ZFim/S1S2)));
                        x1=xm-(Dist/2);
                        x2=xm+(Dist/2);
                        S1=c*sinh(x1/c);
                        S2=c*sinh(x2/c);
                        S1S2=S2-S1;
                        Compr=S1S2;
                        y1=c*cosh(x1/c);
                        y2=c*cosh(x2/c);
                        T1=(0.87*Caten[i].PesoA)*y1;
                        Forc=(0.87*Caten[i].PesoA)*y2;
                        V1=(0.87*Caten[i].PesoA)*S1;
                        Teta=atan(V1/Caten[i].PreDim)/0.0174532925;
                        ShowPreDCat2();
                }
                else //com poita
                {
                        Caten[i].PesSubPoit=StrToFloat(Form5->Edit10->Text);
                        Caten[i].CompEAnPo=StrToFloat(Form5->Edit11->Text);
                        Dist=StrToFloat(Form5->Edit2->Text);
                        if (Dist>Caten[i].DistEmPlanComPo(Caten[i].PreDim,0))
                        {
                                MessageDlg("Ou o peso subm. da poita ou a distância d1+d2 proposta é  
exagerada. Para esta poita, d1+d2 não deve ser maior que o valor sugerido na respectiva caixa  
de texto.",
                                            mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK , 0);
                                Form5->Edit2->Text=

FloatToStr(Caten[i].DistEmPlanComPo(Caten[i].PreDim,0));
                        }
                        else
                        {
                                IterTeta=0;
                                while (Dist<=Caten[i].DistEmPlanComPo(Caten[i].PreDim,IterTeta))
                                {
                                        IterTeta+=(6*0.0174532925)/40;
                                }
                                //Interpolação dos últimos dois valores de IterTeta
                                        I2=IterTeta;
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                                        I1=IterTeta-(6*0.0174532925)/40;
                                        D2=Caten[i].DistEmPlanComPo(Caten[i].PreDim,I2);
                                        D1=Caten[i].DistEmPlanComPo(Caten[i].PreDim,I1);
                                        Teta=(1/0.0174532925)*(I1+(((Dist-D1)*(I2-I1))/(D2-D1)));
                                //Fim
                                V1=Caten[i].PreDim*tan(0.0174532925*Teta);
                                SA1=V1/(0.87*Caten[i].PesoA);
                                c=Caten[i].PreDim/(0.87*Caten[i].PesoA);
                                ya1=sqrt(SA1*SA1+c*c);
                                SB1=SA1+Caten[i].CompEAnPo;
                                yb1=sqrt(SB1*SB1+c*c);
                                ys=yb1-ya1;
                                SEQ=Caten[i].PesSubPoit/(0.87*Caten[i].PesoA);
                                SB2=SB1+SEQ;
                                yb2=sqrt(SB2*SB2+c*c);
                                yc2=yb2+fabs(Caten[i].ZFim)-ys;
                                SC=sqrt(yc2*yc2-c*c);
                                SBC=SC-SB2;
                                SAC=Caten[i].CompEAnPo+SBC;
                                Dist=c*log((SAC/c)+sqrt((SAC/c)*(SAC/c)+1));
                                Forc=(0.87*Caten[i].PesoA)*yc2;
                                Compr=SAC;
                                ShowPreDCat2();
                        }
                }
        }
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm5::Button3Click(TObject *Sender)
{
        if (CheckBox1->Checked==false&&CheckBox2->Checked==false)
        {
                MessageDlg("Defina a utilização de poita marcando ao lado do título da figura.",
                            mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK , 0);
        }
        else
        {
        Caten[i].ZFim=StrToFloat(Form5->Edit13->Text);
        Compr=StrToFloat(Form5->Edit3->Text);
        H=Caten[i].PreDim;
        c=H/(0.87*Caten[i].PesoA);
        V1=H*0.00001;
        f=1;  fl=1;
        while (fabs(f/fl)>0.001)
        {
                f=fabs(Caten[i].ZFim)-c*(sqrt(1+(V1/H+Compr/c)*

(V1/H+Compr/c))-sqrt(1+(V1/H)*(V1/H)));
                fl=-c*((V1/H+Compr/c)/sqrt(1+(V1/H+Compr/c)*

(V1/H+Compr/c))-(V1/H)/sqrt(1+(V1/H)*(V1/H)));
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                V1-=H*f/fl;
        }
        //S1S2=sqrt((2*c*sinh(Dist/(2*c)))*(2*c*sinh(Dist/(2*c)))
+Caten[i].ZFim*Caten[i].ZFim);
        Dist=c*log((V1/H+Compr/c+sqrt(1+(V1/H+Compr/c)*(V1/H+Compr/c)))/((V1/H)
+sqrt(1+(V1/H)*(V1/H))));
        S1=V1/(0.87*Caten[i].PesoA);
        S2=Compr+S1;
        y2=sqrt(S2*S2+c*c);
        Forc=(0.87*Caten[i].PesoA)*y2;
        Teta=atan(V1/H)/0.0174532925;
        ShowPreDCat2();
        }
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm5::CheckBox1Click(TObject *Sender)
{
        CheckBox2->Checked=false;
        Caten[i].ComPoita=false;
        Form5->Label15->Visible=false;
        Form5->Label16->Visible=false;
        Form5->Label17->Visible=false;
        Form5->Edit10->Visible=false;
        Form5->Edit11->Visible=false;
        Form5->Edit1->Text=" ";
        Form5->Edit2->Text=" ";
        Form5->Edit3->Text=" ";
        Form5->Edit4->Text=" ";
        Form5->Edit5->Text=" ";
        Form5->Edit6->Text="3000";
        Form5->Edit7->Text=" ";
        Form5->Edit8->Text=" ";
        Form5->Edit9->Text=" ";
        Form5->Edit10->Text=" ";
        Form5->Edit11->Text=" ";
        Form5->Edit13->Text=" ";
        Form5->Button3->Visible=true;
        Form5->Edit13->SetFocus();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm5::CheckBox2Click(TObject *Sender)
{
        CheckBox1->Checked=false;
        Caten[i].ComPoita=true;
        Form5->Label15->Visible=true;
        Form5->Label16->Visible=true;
        Form5->Label17->Visible=true;
        Form5->Edit10->Visible=true;
        Form5->Edit11->Visible=true;
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        Form5->Edit1->Text=" ";
        Form5->Edit2->Text=" ";
        Form5->Edit3->Text=" ";
        Form5->Edit4->Text=" ";
        Form5->Edit5->Text=" ";
        Form5->Edit6->Text="3000";
        Form5->Edit7->Text=" ";
        Form5->Edit8->Text=" ";
        Form5->Edit9->Text=" ";
        Form5->Edit10->Text=" ";
        Form5->Edit11->Text=" ";
        Form5->Edit13->Text=" ";
        Form5->Button3->Visible=false;
        Form5->Edit10->SetFocus();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm5::Button4Click(TObject *Sender)
{
        Form7->Visible=true;
        Form5->Enabled=false;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm5::Button5Click(TObject *Sender)
{
        Form5->LabelCRupt->Caption=" ";
        Form5->LabelDiam->Caption=" ";
        Form5->LabelPeso->Caption=" ";
        Form5->Label10->Caption=" ";
        Form5->Edit1->Text=" ";
        Form5->Edit2->Text=" ";
        Form5->Edit3->Text=" ";
        Form5->Edit4->Text=" ";
        Form5->Edit5->Text=" ";
        Form5->Edit6->Text="3000";
        Form5->Edit7->Text=" ";
        Form5->Edit8->Text=" ";
        Form5->Edit9->Text=" ";
        Form5->Edit10->Text=" ";
        Form5->Edit11->Text=" ";
        Form5->Edit13->Text=" ";
        Form5->Button5->Visible=false;
        Form5->Visible=false;
        Form3->Visible=true;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm5::Button7Click(TObject *Sender)
{

167



        MessageDlg("Para definir a cota de localização da âncora, considere a cota zero (Z = 0),  
no plano horizontal do flutuante onde iniciam-se todas as catenárias. Lembre-se que as cotas 
abaixo do referido plano são sempre negativas (ex.: -14,5)",
                    mtConfirmation, TMsgDlgButtons() << mbOK , 0);
}
//---------------------------------------------------------------------------
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11.7 APÊNDICE 7: SINATXE DA UNIDADE 7 DO PROJ-ANCOR

11.7.1 ARQUIVO INFORMACASOS.CPP

//---------------------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "InformaCasos.h"
#include "PreDimCont.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm7 *Form7;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm7::TForm7(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm7::Button1Click(TObject *Sender)
{
        Form7->Visible=false;
        Form5->Enabled=true;
}
//---------------------------------------------------------------------------
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11.8  APÊNDICE: SINTAXE DA UNIDADE 8 DO PROJ-ANCOR

11.8.1 ARQUIVO PROJ-ANCOR

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
USERES("ProjCalcFund.res");
USEFORM("Unit1.cpp", Form1);
USEFORM("CalcCaten.cpp", Form2);
USEFORM("PreDimLF.cpp", Form3);
USEFORM("DimAmarra.cpp", Form4);
USEFORM("PreDimCont.cpp", Form5);
USEFORM("DefinForcEx.cpp", Form6);
USEFORM("InformaCasos.cpp", Form7);
//---------------------------------------------------------------------------
WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int)
{
        try
        {
                 Application->Initialize();
                 Application->CreateForm(__classid(TForm1), &Form1);
                 Application->CreateForm(__classid(TForm2), &Form2);
                 Application->CreateForm(__classid(TForm3), &Form3);
                 Application->CreateForm(__classid(TForm4), &Form4);
                 Application->CreateForm(__classid(TForm5), &Form5);
                 Application->CreateForm(__classid(TForm6), &Form6);
                 Application->CreateForm(__classid(TForm7), &Form7);
                 Application->Run();
        }
        catch (Exception &exception)
        {
                 Application->ShowException(&exception);
        }
        return 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------

170



11.9  APÊNDICE: SINTAXE DA UNIDADE 9 DO PROJ ANCOR

11.9.1 ARQUIVO DIMCABO.CPP

//----------------------------------------------------------------------------
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
//----------------------------------------------------------------------------
#include "DimCabo.h"
#include "PreDimLF.h"
//----------------------------------------------------------------------------
#pragma resource "*.dfm"
TForm9 *Form9;
//----------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm9::TForm9(TComponent *Owner)

: TForm(Owner)
{
}
//----------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm9::FormCreate(TObject *Sender)
{

Table1->Open();
}
//----------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm9::BotCaboSelecClick(TObject *Sender)
{
        Form9->Visible=false;
        Form3->Visible=true;
        Form3->LabelPDC1->Caption=Form9->Table1->FieldValues["CargaRuptu(N)6"];
        Form3->LabelPDC2->Caption=Form9->Table1->FieldValues["Diametro"];
        Form3->LabelPDC3->Caption=Form9->Table1->FieldValues["Peso(N/m)"];
}
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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