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Resumo
O Terminal Offshore de Minérios do T1 do Complexo Portuário do Açu, projetado pela
Tecton Engenharia, compreende: ponte de acesso com 3km de extensão e 26,5m de
largura; píer de rebocadores, de casas transferência e utilidades, com 170m de
comprimento e 53m de largura; píer para exportação de minério de ferro com 450m de
comprimento e 25,4m de largura, com capacidade de acostagem simultânea de dois
graneleiros de 220.000 TPB (Cape Size); e uma ponte de acesso ao quebra-mar. Todas
as fundações e estruturas do Terminal de Minérios foram concebidas considerando que
se tratava de uma obra em mar aberto e que seria construída sem a proteção do quebramar, que só ficaria pronto após o final da construção. Todas as estruturas foram
concebidas de modo a eliminar qualquer tipo de escoramento, maximizando o uso de
pré-moldados e minimizando o volume de concreto “in loco” e o uso de formas. O
Terminal de Minérios faz parte do T1 do Complexo Portuário do Açu, que inclui ainda
um quebra-mar com um terminal de petróleo em um de seus lados abrigados. O
Complexo Portuário do Açu inclui ainda o T2, composto por quebra-mar e canais
dragados no continente, com vários cais e ampla retro área. O Complexo Portuário do
Açu está localizado em São João da Barra, no norte fluminense.
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Informações Gerais sobre o Terminal Offshore T1

Figura 1 – Vista aérea do T1 do Complexo Poruário do Açu

Ponte de Acesso Principal / Dimensões gerais / Monumentalidade
Existem no Brasil 3 grandes terminais offshore construídos em mar aberto, isto é, em
condições não abrigadas. O Terminal T1 do Porto do Açu é um deles. Confira, em
seguida, um quadro comparativo entre eles e também os 2 maiores terminais abrigados
com ponte de acesso no Brasil.
Tabela 1 – Maiores Terminais Portuários no Brasil com Ponte de Acesso.
Maiores Terminais Portuários no Brasil com Ponte de Acesso
Terminal
Condições
Comprim. da
Largura da
Área da Ponte
Ambientais
Ponte (m)
Ponte (m)
(m2)
Açu T1
Mar Aberto
2.900
26,5
76.850
Pecem
Mar Aberto
2.502 19,5 (média)
48.745
Sergipe
Mar Aberto
2.400
6,6 (pista)
15.840
TKCSA
Abrigado
3.825
17,6
67.397
Píer 4
Abrigado para
(Vale)
ondas
1.570
22,0
34.540

Figura 2 – Seção da Ponte de Acesso do Terminal 1 do Porto do Açu
Ponte de Acesso Principal / Carga do veículo especial / Cargas excepcionais
As pontes de acesso aos píeres em geral e também as pontes das rodovias brasileiras são
normalmente projetadas para o tráfego da maior carga móvel rodoviária padrão prevista
na NBR 7188 que é o TB450 com 3 eixos de 150kN distantes de 1,5m entre si e carga
total de 450kN. A Ponte de Acesso do T1 do Açu foi projetada para a carga especial de
uma carreta de transporte de placas siderúrgicas com carga total de 1.585kN com 4
eixos de 350kN puxada por um cavalo mecânico com 3 eixos, sendo 2 eixos de 75kN e
um eixo de 35kN, distantes conforme o croqui abaixo. A carga total do conjunto
“carreta + cavalo mecânico” é cerca de 3,5 vezes maior que a do TB450.

Figura 3 – Carreta de transporte de placas siderúrgicas com carga total de
1.585kN.

Na verdade, a Ponte de Acesso do T1 do Açu foi projetada para uma situação de
acidente ainda mais desfavorável, com uma carreta carregada, porém estacionada, sendo
ultrapassada por outra também carregada, situação muito mais grave do que a prevista
na NBR 7188. Outras situações de cargas muito desfavoráveis de acidentes com
derramamento de minério no tabuleiro da ponte também foram consideradas.
Ponte de Acesso Principal / Prova de carga / Deformabilidade Elástica
Ao final da construção foi feita uma prova de carga na Ponte de Acesso pelo IPT de São
Paulo e o comportamento foi excelente, tanto quanto à resistência e a integridade da
estrutura e fundações quanto às deformações residuais que resultaram em valores
desprezíveis. A estrutura se mostrou elástica.

Figura 4 – Foto da prova de carga com a carreta de placas siderúrgicas com
mais de 1600kN e oito rodas por eixo.

Tabela 2 – Principais quantidades da ponte de acesso
Quantidade Total de Estacas
(un)
1.406
Comprimento Total de Estacas
(m)
58.000
Volume Total de Concreto (estruturas+estacas)
(m³)
60.700
Massa Total Aço CA50 (estruturas+estacas)
(kg) 13.000.000
Concepção estrutural e processos construtivos
Quando se constrói uma obra portuária num local abrigado, com ondas e correntes
fracas, é possível usar balsas e flutuantes para montar sobre elas um equipamento ou
guindaste para cravar as estacas e montar a superestrutura. Numa construção em mar
aberto é comum usar um “cantitraveller” (“cantilever” + “traveller”) que é um
equipamento de aço sofisticado projetado especificamente para cada obra e que vai
cravando as estacas e montando a próxima travessa do vão à frente usando um
dispositivo em balanço e em seguida “viaja” no alto sobre o estaqueamento já cravado
sem sofrer a ação das ondas. Confira a foto do “cantitraveller” do T1 do Açu:

Figura 5 – “Cantitraveller” do T1 do Açu no início da execução do trecho no
mar da Ponte de Acesso Principal.
Outra característica importante dos projetos de estruturas portuárias deste tipo é o uso
intensivo de peças pré-moldadas de modo a reduzir ao máximo as concretagens no
local, eliminando-se também formas e escoramentos sobre o mar.
Ponte de Acesso Principal

Figura 6 – Vista geral da ponte de acesso a partir da praia
A Ponte de Acesso tem 2.880m de comprimento, com 160 vãos de 18m, juntas de
dilatação a cada 144m e largura total de 26,5m. Estrutura com elegância estética e
esbeltez apesar das cargas excepcionais.
O tabuleiro desta ponte foi projetado para receber uma pista com 9,20m de largura e
com 2 faixas de tráfego com 4m de largura cada uma, para carretas de placas
siderúrgicas (1.585kN em cada faixa simultaneamente). Ao lado desta pista foi prevista
uma faixa de 12,95m para receber até 3 transportadores de correia, sendo 2 para minério
(30kN/m) e 1 para carvão (20kN/m). Na extremidade Sul do tabuleiro corre uma
tubovia e bandejas de cabos elétricos (18kN/m). Na extremidade Norte corre um canal
com 2m de largura para recolher toda a água contaminada com óleo e “pellet feed” que
cai sobre as estruturas portuárias, conduzindo-a para uma Estação de Tratamento de
Efluentes em terra. Este canal pode também suportar outras tubulações (32kN/m).
O vão de 18m foi otimizado levando-se em conta todas as cargas que atuam depois
que a ponte está pronta e também as cargas que atuam nas fases construtivas. Em
muitos casos deste projeto, as cargas do “cantitraveller” associadas às cargas ambientais
(corrente, onda e vento) produziram situações mais desfavoráveis para as estacas e
travessas durante a construção do que as cargas finais. Portanto o vão de 18m é um vão
ótimo para uma ponte com estas características ambientais e de cargas, levando-se em
conta as fases construtiva e de operação.
A Ponte de Acesso tem um trecho em terra (praia) com cerca de 500m com a
elevação do topo do tabuleiro variando de +6,00 a +10,04m. No trecho em mar a Ponte

tem também a elevação do topo do tabuleiro variável. Da região da praia (eixo 32) até o
eixo 137 a elevação é +10,04. Depois varia caindo uniformemente até +8,04 no eixo
150 e depois mantem-se em +8,04 até a sua chegada ao Píer de Rebocadores e Casas de
Transferência.

Figura 7 – Seções transversais típicas da Ponte de Acesso em terra e no mar
entre os eixos 37 e 132 com as estacas.
As elevações da Ponte de Acesso foram definidas levando em conta a batimetria, o
nível máximo da preamar de sizígia NAmax=+1,50m, a altura significativa de onda
Hs=4,1m e altura máxima de onda: Hmax=7,79m.
O tabuleiro da Ponte de Acesso foi concebido de modo a eliminar qualquer tipo de
escoramento, maximizando o uso de pré-moldados e minimizando o volume de
concreto “in loco” e o uso de formas. Ele é composto de 10 vigas pré-moldadas
protendidas com seção em “T” com 180cm de altura total, alma com espessura variável
de 25cm a 30cm e mesa com 175cm de largura e 20cm de espessura. As mesas destas
vigas pré-moldadas são unidas por trechos de laje de 70cm concretados no local. Na
extremidade Norte do tabuleiro corre uma viga canal pré-moldada protendida com
180cm de altura total e 200cm de largura e 25cm de espessura.
O volume de concreto moldado no local é apenas cerca de 13% do volume total de
concreto do tabuleiro!
No trecho em terra, as fundações são com estacas feitas de perfis de aço de aba larga
(HP310x125). Em cada eixo, os 4 blocos, 2 cintas e 4 pilares são de concreto armado
moldado no local. As travessas são pré-moldadas maciças, transportadas em 2 partes e
tornadas monolíticas por concretagem no local. As vigas do tabuleiro têm abas
transversais pré-moldadas nas extremidades que servem de forma para a concretagem
da parte superior da travessa que torna a estrutura do tabuleiro contínua sobre a travessa.
No trecho no mar, em cada eixo, as 5 estacas são pré-moldadas protendidas com
80cm de diâmetro, parede de 15cm de espessura e comprimento de 48m. Aonde
necessário, as estacas tiveram o seu comprimento aumentado soldando-se, no anel de
aço da extremidade inferior da estaca pré-moldada, tubos de aço de 800mm x 16mm. O
uso deste prolongamento em aço, aumentando o comprimento sem aumentar muito o
peso mostra o uso adequado de materiais neste projeto. As estacas foram projetadas
para cargas máximas em serviço de 3.500kN. As estacas e as vigas do tabuleiro foram
protendidas em pistas no canteiro e estocadas no retro-porto.

Figura 8 – Estaca com 48m de tubo de concreto protendido em pista + 12m de
tubo de aço, sendo transportada na Ponte
Num trecho de cerca de 300m (entre eixos 82 e 98) encontra-se, paralelo à costa, um
antigo leito do Rio Paraíba do Sul preenchido de argila (Vale de Argila). Nesta região
foi necessário usar estacas de tubo de aço preenchidas parcialmente com concreto
armado que chegaram a ter cerca de 100m de comprimento.
A sequência construtiva da Ponte pode ser observada na Figura 9. As estacas estão
sendo cravadas no eixo “zero” guiadas e suportadas pelo balanço do Cantitraveller que
se apoia nas travessas dos eixos “-1”, “-2” e “-3”. Em seguida são posicionados 3
elementos pré-moldados da travessa do eixo “zero” e feita uma concretagem de
solidarização. As carretas trazem de terra as estacas e as vigas pré-moldadas até o eixo
“-6” e os dois pórticos as trazem até o eixo “-3”. As vigas são posicionadas entre os
eixos “-4”e “-5” e a concretagem de solidarização do tabuleiro é feita entre os eixos “5” e “-6”. As vigas traseiras do carro do Cantitraveller passam para o vão entre os eixos
“zero” e “-1” e o carro do Cantitraveller avança, reiniciando o processo.

Figura 9 – Vista da frente de construção da ponte, com cantitraveller, dois
guindastes pórticos, vigas longitudinais ainda não solidarizadas e já solidarizadas
A empreiteira da Ponte (Consórcio ARG / CIVILPORT) atingiu a marca recorde da
construção de um vão completo de 18m e 26,5m de largura a cada 3 dias de trabalho.
Este processo construtivo mostrou-se muito econômico e veloz.

Píer de Rebocadores, de Casas de Transferência e Utilidades
Um píer com cerca de 170m de comprimento, sem juntas, 53m de largura e vãos de 9m,
suporta, na elevação +8,00, uma plataforma com as casas de transferência das correias
transportadores de minério, uma subestação, diversos prédios de controle e operacionais
e de administração, além outras utilidades. Este píer também suporta, em balanço, uma
plataforma inferior, na elevação +3,75, para acostagem dos rebocadores. Além das
cargas que atuam na Ponte de Acesso (carretas, transportadores, tubovias, cargas
ambientais, Cantitraveller, etc), foram consideradas as cargas das edificações,
equipamentos fixos, as de atracação e amarração dos rebocadores e principalmente as
grandes cargas horizontais de ancoragem dos transportadores de correia. A carga
horizontal de ancoragem de um único transportador de correia movimentando minério
por mais de 3km chega a cerca de 2100kN e atua a cerca de 12m de altura em relação ao
tabuleiro. As estacas são como as da Ponte de Acesso pré-moldadas protendidas com
48m, alongadas com pontas de tubos de aço de 800mm de diâmetro. As travessas prémoldadas são semelhantes às da Ponte de Acesso. As vigas longarinas são de concreto
armado, pré-moldadas, com vão de 9m, tem seção em “T” com 95cm de altura,
solidarizadas por uma sobre-laje de 20cm. A sequência construtiva é semelhante à da
Ponte de Acesso e foi usado o mesmo Cantitraveller.

Figura 10 – Píer de Rebocadores e Casas de Transferência durante a fase
construtiva. Observar os braços pré-moldados de suporte da plataforma inferior
dos rebocadores que foram fixados em balanço nas travessas do tabuleiro.
Todas estas estruturas deste Píer foram também concebidas de modo a usar ao
máximo elementos pré-moldados, reduzir a concretagem no local e as formas e
eliminando os escoramentos. Este Píer foi também construído sem a proteção do
quebra-mar e as partes estruturais mais baixas (Plataforma dos Rebocadores) sofreram a
ação de fortes ondas e correntes durante a fase construtiva.

Figura 11 – Seção transversal típica da plataforma dos rebocadores e da parte
Norte do tabuleiro principal. Observe os braços de suporte da plataforma inferior
dos rebocadores e à direita a foto da colocação de um pré-moldado de suporte da
defensa que se ajusta nos braços que descem da plataforma e que o suportam sem
escoramento.
Píer de Minérios

Figura 12 – Terminal T1 com o graneleiro KEY LIGHT sendo carregado no
Píer de Minérios em Outubro de 2014 (primeiro embarque de minério de ferro)
Este píer tem cerca de 450m de comprimento, sem juntas, 25,4m de largura e vãos de
10m. Ele permite a acostagem simultânea de dois graneleiros de 220.000TPB (Cape
Size). A plataforma fica na elevação +8,00 e a dragagem foi a -21m. As principais
cargas são as ambientais (vento, correntes e ondas), as de atracação e amarração dos
graneleiros, carregador de navios, transportadores de correia e TB450. As estacas são
como as da Ponte de Acesso, pré-moldadas protendidas com 48m, alongadas com
pontas de tubos de aço de 800mm de diâmetro. Em cada eixo, a cada 10m, são cravadas
6 estacas, sendo 4 verticais (2 em cada extremidade da travessa) e 2 inclinadas
transversalmente, a partir do centro, formando um cavalete transversal e passando entre
as estacas verticais nas extremidades. As travessas são compostas por 2 pré-moldados
solidarizados sobre as estacas centrais. O tabuleiro é composto de 10 vigas prémoldadas em concreto armado, com vão de 10m e com 95cm de altura, sendo 8 com
seção em “T” com mesa de 1,9m de largura e 2 com seção retangular com 1,5m de
largura, para apoio do carregador de navios. Em cada extremidade transversal do
tabuleiro existe uma viga calha pré-moldada em “U” sendo uma para cabos elétricos e

tubulações e a outra para drenagem do tabuleiro. Todos estes pré-moldados são
solidarizados por cima com uma sobre-laje de 20cm de espessura. A cada 30m ficam os
pré-moldados que suportam as defensas.

Figura 13 – Seção transversal do Píer de Minérios

Figura 14 – Vista durante a construção com Cantitraveller e 2 pórticos.
A sequência construtiva é semelhante à da Ponte de Acesso Principal e foi usado o
mesmo Cantitraveller, que girou em planta 90 graus no final do Píer de Rebocadores
para iniciar a construção do Píer de Minérios. Esta solução permitiu a construção segura
de um píer de 450m de comprimento em mar aberto, com fundo dragado a -21m, com
ondas com altura significativa de 4,1m incidindo transversamente ao píer, sem qualquer
proteção de um quebra-mar e imprimindo grande velocidade à obra. A concepção do
projeto básico, usual, previa vigas principais longitudinais e vigas secundárias
transversais. Entretanto, a construção do quebra-mar atrasou e o píer teve que ser
construído sem proteção para as ondas. A TECTON reprojetou o píer com vigas
principais transversais ao eixo do píer, formando uma estrutura muito resistente e rígida
a cada 10m. Com isso, o Cantitraveller pode “caminhar” sobre as ondas com segurança.

Quanto à concepção estrutural, originalidade e inovação em processos construtivos, o
outro diferencial deste projeto foi a filosofia de levar aos limites da viabilidade a ideia
de eliminar totalmente os escoramentos e as formas nas concretagens “in loco”,
construindo como num brinquedo “Lego”. Isto foi possível através do uso intensivo de
softwares em 3D que permitiram analisar as sequências construtivas e o projeto dos prémoldados, de tal forma que cada peça pré-moldada colocada na estrutura servisse de
apoio e de forma para as peças seguintes e para as concretagens de solidarização. A
Figura 15 ilustra esta filosofia de projeto aplicada ao Píer de Minérios.

Figura 15 – Modelo 3D com as diversas fases construtivas do Píer de Minérios
Conclusões
O projeto do Terminal de Minério, concebido e projetado com a colaboração dos
responsáveis pela construção, foi concluído em prazo muito curto.
Desde o seu primeiro embarque, em 2014, já movimentou aproximadamente 40
milhões de toneladas. É um projeto bem-sucedido de um empreendimento de sucesso.
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