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1 – ESTALEIRO NAVAL DA PAENAL, LDA 

Breve descrição 

  
PAENAL, PORTO AMBOIM ESTALEIROS NAVAIS, LDA.  

 

Consórcio formado pelas empresas Sonangol, Single Buoy 

Moorings (SBM) e DAEWWO Shipbuilding & Marine Engineering 

(DMSE). 

 

Serviços de manutenção e reparação naval para a indústria 

petrolífera em Angola. 

 

Construção de boias off-shore. 

 

Transformação de navios superpetroleiros em unidades FPSO 

(Floating Production, Storage and Offloading). 

 

Principais estruturas: 

 Cais 1 e 2, totalizando  460 m de comprimento de frente 

acostável com fundos de serviço de -10 m (LAT) e coroamento 

à cota +4 m (LAT). 

 Terminal de combustíveis para navios da SONANGOL, com 

comprimentos até 160 m; 

 Quebra-mar com 810 m de comprimento, implantado em 

fundos de até -15 m(LAT); 

 12 ha de terraplenos; 

 Heavy Lift Crane (HLC). Grua com capacidade de carga 

máxima de 2500 toneladas 
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2 – HEAVY LIFT CRANE (HLC)  

Capacidade de carga máxima de 2500 toneladas para um raio 

de alcance de 30 m 

 

Estrutura metálica com dois apoios móveis com 16 rodas,  

rodando em torno de   um apoio central fixo, descrevendo uma 

trajetória circular com 50m de diâmetro 

 

Distância mínima entre o caminho de rolamento e o bordo do 

cais de 8,00m 

 

Movimentação de módulos para integração em unidades FPSO 

 



2 – HEAVY LIFT CRANE (HLC)  
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3 – ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO DA GRUA 

Cais em estacas prancha metálicas ancoradas a uma cortina de reação 

 

Distância mínima do carril ao bordo do cais de 8.00 m 

Planta 

Localização no cais 



3 – ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO DA GRUA 

Estrutura em betão armado fundada 
em 113 estacas com 1.20m de 

diâmetro, moldadas no terreno com 
recurso a tubo moldador recuperado. 
 

 

 

 

A. Plataforma de alívio 

 

B. Maciço de fundação do caminho de 

rolamento 

 

C. Maciço de fundação do apoio central 

 

D. Vigas radiais 

 

Planta 

Descrição da Estrutura 



3 – ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO DA GRUA 

Estrutura paralela à cortina de contenção do 

cais, distando 4.00m do seu eixo 

 

 

Laje com 57.00 m de comprimento,11.40m de 

largura e 1.50m de espessura, apoiada em 42 

estacas que atingem a cota -19.00m (LAT) 

 

 

Transmissão das cargas ao solo de fundação 

a profundidades adequadas, minimizando os 

impulsos na cortina de contenção 

 

 

Travamento da cortina de contenção através 

de tirantes metálicos articulados com 80mm 

de diâmetro, 3.60m de comprimento, 

espaçados 1.16m 

Descrição da Estrutura 

Planta 

Plataforma de alívio 

Corte 



3 – ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO DA GRUA 

Maciço em forma de anel com 43.00m de diâmetro 

interno e 57.00m de diâmetro externo, com 2.00m de 

espessura 

 

Fundado em 62 estacas que atingem a cota -15.00m 

(LAT) 

 

Negativo central para instalação do caminho de 

rolamento e pontos de ancoragem “storm anchors” 

Descrição da Estrutura 

Planta 

Maciço de fundação do carrinho de rolamento 

Corte 

Maciço com (16.00x14.00)m² de área em planta e 3.50m de 

espessura 

 

Fundado em 9 estacas que atingem a cota -15.00m (LAT) 

 

Consola perimetral com 2.50m de vão para instalação de 

106 blocos “Antifer” com 3ton excedentes da construção do 

quebramar, para redução das forças de tração a suportar 

pelas estacas 

 

Instalação de peça metálica de ligação à estrutura da HLC. 

Peça com forma troncocónica com 2.50m de diâmetro e 

3.00m de altura 

Maciço de fundação do apoio central 



3 – ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO DA GRUA 

Localização da grua. A distância entre o ponto central da grua e o bordo do cais é de 33.00m, sendo que a 

distância mínima entre o caminho de rolamento e o bordo do cais é de 8.00m. 

 

Estrutura de contenção do cais, especificamente os elementos de ancoragem.  

Aspetos condicionantes no dimensionamento da 

estrutura 

Secção transversal da estrutura do cais  
(Fonte:  www.arcelormittal.com/sheetpiling.com) 

Cargas bastante elevadas aplicadas nos apoios da grua, significativamente superiores às cargas 

consideradas no dimensionamento da estrutura do cais. 

 

Necessidade de interromper a estrutura corrente do cais e construir uma estrutura dimensionada 

para suportar as cargas introduzidas pela grua e garantir o travamento da estrutura de 

contenção 

Cortina de contenção em estacas prancha metálicas  

ancorada a uma cortina de reação por tirantes com 

63mm  de diâmetro, com 29,50m de comprimento e  

espaçados de 1.16m. 
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4 – DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA 

• Especificações da PAENAL (ações, situações de carga, níveis de segurança e especificações relativas à 

durabilidade das estruturas) 

 

• Eurocódigos estruturais 

 

• Recomendações correntemente utilizadas no dimensionamento de obras marítimas e portuárias 

 

Regulamentos e especificações 

• Peso próprio dos materiais 

• Variações dos níveis de maré 

• Acão das ondas 

• Sobrecargas de utilização da plataforma do cais 

• Cargas introduzidas por vários equipamentos operando na plataforma do cais 

• Amarração de embarcações 

• Acostagem de embarcações 

• Variações de temperatura 

Ações consideradas no dimensionamento da estrutura 



4 – DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA 

• Cargas introduzidas pela grua: 

Consideração de diversas situações de carga, em serviço (variando a posição e a configuração da grua),  

em situação de tempestade e durante operações de manutenção. Consideração dos efeitos dinâmicos 

através de coeficientes validados pelo fabricante. 

Ações consideradas no dimensionamento da estrutura (cont.) 

Casos de carga mais importantes no dimensionamento da estrutura de fundação 

Caso 1 Caso 4 



4 – DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA 

Trabalhos de prospeção realizados: 

 

Ensaios de campo 

• Ensaios de refração sísmica e com sonar (em mar) 

• Ensaios para obtenção de perfis de resistividade 

do solo (em mar) 

• 3 campanhas de ensaios SPT (em terra) 

• Campanha de ensaios CPT 

 

 

Ensaios laboratoriais 

• Densidade das partículas 

• Teor de água 

• Análise granulométrica 

• Ensaios triaxiais CD 

 

Caracterização Geotécnica do local 

Planta 

Planta 



4 – DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA 

Perfil típico do solo 

Caracterização Geotécnica do local 



4 – DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA 

Modelação da estrutura 

• Simulação da interação solo-estrutura 

 

• Simulação da estrutura sujeita a vários tipos de 

carga 

 

• Simulação das várias fases do processo construtivo 

 

• Análise de deformações, de esforços nos 

elementos estruturais e avaliação da segurança 

aos estados limites últimos relevantes 

 

Modelos de cálculo de elementos finitos 

• Modelos 2D simulando a interação solo estrutura, 

com recurso ao programa PLAXIS V8.6, Plaxis B.V. – 

Delft, Holland. (Modelo constitutivo do solo – 

Hardening Soil Model) 

 

• Modelo 3D simulando a interação solo estrutura, 

com recurso ao programa PLAXIS 3D Foundation 

V2.1, Plaxis B.V. – Delft, Holland. (Modelo 

constitutivo do solo – Hardening Soil Model) 

 

• Modelo 3D de análise de estruturas de betão e aço 

com o programa SAP2000 Structural Analysis 

Program, CSI, Computers and Structures, Inc. 
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5 - EMPREITADA 

Aspectos importantes da empreitada 

• Período de execução de 9 meses. 

 

• Definição do faseamento construtivo em colaboração com o projetista, no sentido de 

adaptar o projeto às condições locais. 

 

• Necessidade de construir um aterro provisório no exterior do cais no sentido de 

proteger a cortina principal até que fosse realizada a sua ancoragem à plataforma 

de alívio. 

 

• Necessidade de proceder ao rebaixamento do nível freático para betonagem da laje 

da plataforma de alívio e do maciço de fundação do apoio central.  

 

- Utilização de 4 bombas de 6” em funcionamento alternado durante 24h por dia. 

 

• Controlo da temperatura do betão. 

 

- Betonagens noturnas. 

- Arrefecimento da água de amassadura. 

- Monitorização da temperatura do betão durante e após a betonagem. 

 

• Faseamento da betonagem da laje da plataforma de alívio e dos maciços de 

fundação da grua condicionado. 

 

 - Capacidade de produção da central de betão; 

 - Minimização dos esforços gerados pela contração térmica do betão (definição 

 da sequência da betonagem) 
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5 - EMPREITADA 

Reportagem fotográfica ordenada de forma cronológica 

 

Após execução das estacas do maciço de fundação do caminho de rolamento. 



5 - EMPREITADA 

Reportagem fotográfica ordenada de forma cronológica 

 

Saneamento do topo das estacas com recurso à 

“Darda” 

Preparação da base para a betonagem do maciço de 

fundação do caminho de rolamento. 



5 - EMPREITADA 

Reportagem fotográfica ordenada de forma cronológica 

 

Montagem das armaduras do maciço de fundação 

do caminho de rolamento 
Aterro provisório de proteção na frente do cais. 

 

Cravação da cortina de estacas prancha. 

 

Execução das estacas da plataforma de alívio. 



5 - EMPREITADA 

Reportagem fotográfica ordenada de forma cronológica 

 

Construção de novo troço do maciço de fundação do caminho de rolamento. 

Terminada a execução das estacas do maciço de fundação do apoio central. 

Execução das estacas da plataforma de alívio 



5 - EMPREITADA 

Reportagem fotográfica ordenada de forma cronológica 

 

Montagem das armaduras da laje da plataforma de alívio com 

rebaixamento do nível freático 



5 - EMPREITADA 

Reportagem fotográfica ordenada de forma cronológica 

 

Montagem das armaduras do troço do maciço de fundação do caminho de 

rolamento apoiado na plataforma de alívio. 

Montagem dos tirantes de ancoragem da cortina de estacas prancha 



5 - EMPREITADA 

Reportagem fotográfica ordenada de forma cronológica 

 

Montagem das armaduras do maciço de fundação do apoio central 



5 - EMPREITADA 

Reportagem fotográfica ordenada de forma cronológica 

 

Dragagem do fundo do cais à cota -7.00m (LAT) já realizada. 

Última fase de betonagem do maciço de fundação do apoio central. 



5 - EMPREITADA 

Reportagem fotográfica ordenada de forma cronológica 

 

Colocação de blocos “Antifer” ao longo da consola perimetral do maciço de 

fundação do apoio central . 



5 - EMPREITADA 

Reportagem fotográfica ordenada de forma cronológica 

 

Montagem das armaduras de uma das vigas radiais 



5 - EMPREITADA 

Reportagem fotográfica ordenada de forma cronológica 

 

Construção da estrutura de fundação da grua 

terminada 

Montagem do sistema de proteção tirantes de 

ancoragem 



5 - EMPREITADA 

Reportagem fotográfica ordenada de forma cronológica 

 

Betonagem da viga de coroamento do cais Enchimento do espaço entre a viga de 

coroamento do cais e o maciço de fundação do 

caminho de rolamento, com brita sobre tela 

geotêxtil.  

 



5 - EMPREITADA 

Reportagem fotográfica ordenada de forma cronológica 

 

Montagem da grua 

Terminada a montagem da grua 



5 - EMPREITADA 

Reportagem fotográfica ordenada de forma cronológica 

 

Teste de carga. Movimentação de uma barcaça 
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