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Obras marítimas e portuárias 
 

Tecon 5 

Local: Santos 

Cliente: Axxo Construtora   
 

Descrição: A Terratek elaborou modelos numéricos Plaxis 2D e 
3D da estrutura do cais com objetivo de prever deslocamentos e 
esforços nos elementos estruturais.  Na montagem do modelo a 
Terratek extraiu parâmetros através de ensaios CPTU e VST.  Os 
resultados dos modelos 3D indicaram deslocamentos e momentos 
menores na estaca prancha do cais, porém momentos maiores nas 
duas primeiras linhas de estacas atrás da estaca prancha. Esses 
resultados permitiram otimizar o projeto. 
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Obras marítimas e portuárias 
 

CAD Contained Aquactic Disposal 

Local: Canal de Pieçaquera, 
Cubatão 

Cliente: Atlântico Sul Consultoria, 
VLI 
 

Descrição: A Terratek realizou estudo numérico de 

previsão das fases de sedimentação e consolidação para determinar a curva tempo recalque de uma coluna de 

material dragado depositado com 25 m de altura.  Na fase de sedimentação a Terratek desenvolveu um programa 

de computador usando a teoria de Lee & Sills (1981); na fase final de consolidação empregou-se o modelo 

numérico do Plaxis 2D. 

 

Terratek executou: 
• Consultoria geotécnica; 
• Análise de sedimentação de uma coluna de lama de 25 m de altura empregando teoria de Lee & Sills 

(1981) 
• Análise de consolidação com Plaxis 2D e Soft Soil Model 

 

Figura 1  Ensaios de laboratório com as fases de 
sedimentação e consolidação do material dragado 

 

 

 

 

Figura 2  Curva tempo recalque na fase de 
sedimentação 
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Obras marítimas e portuárias 
 

Marina City: Viabilidade de cais com estacas pranchas 

Local: Biguaçu, SC 

Cliente: Flamarpar, Achilles 
Partners 

Descrição: A Terratek elaborou estudo de 

viabilidade de muro de cais com estacas pranchas 

metálicas com 22 m de profundidade e 7 m de altura 

de muro.  Estudos numéricos realizados com Plaxis 

2D e propriedades da argila mole extraídas de 

ensaios CPTU e VST do banco de dados da Terratek. 
•  

Terratek executou: 
• Investigações geotécnicas e análise dos resultados; 
• Modelagem numérica Plaxis 2D com Soft Soil Model 

da construção de aterro sobre solo mole, seguido 
de consolidação e execução do muro de cais com 
estacas prancha metálicas. 
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Obras marítimas e portuárias 
 

Instrumentação e monitoramento de pilhas de minério  

Local: Porto Sudeste, Sepetiba, RJ 

Cliente: Porto Sudeste Brasil 
Descrição:  Instalação e monitoramento de sistema de 

instrumentação automatizado para controle de deformações e 

poropressões na fundação de solo mole.  Monitoramento 

automático via sistema Calyx.  

 

Terratek executou: 
• Projeto de instrumentação; 
• Fornecimento de instrumentos da Soil 

Instruments: IPI inclinômetros, piezômetros 
elétricos de corda vibrante, medidores de 
recalques automáticos, dataloggers; 

• Perfurações e instalação dos instrumentos 
• Comissionamento dos instrumentos 
• Instalação do sistema Calyx de gestão de dados 

de instrumentação; 
• Acompanhamento e análise dos resultados 
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Obras marítimas e portuárias 
 

CQP e modelagem numérica do cais Porto do Açu 

Cliente: Carioca Engenharia 
Descrição:  A Terratek realizou análise do comportamento do 

cais com estacas pranchas metálicas.  Um tramo do mesmo 

suportava carga de 200 kPa sobre cavalete com estacas 

metálicas. O modelo matemático indicou que as deformações 

provocadas durante a dragagem do berço provocariam 

deslocamentos e momentos muito grandes nas estacas, 

superiores a capacidade das mesmas. 

 

Terratek executou: 
• Análise de investigações geotécnicas; 
• Análise numérica do cais com Plaxis 2D e efeitos da dragagem do berço; 
• Relatório de CQP 
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Obras marítimas e portuárias 
 

Projeto conceitual Tiplam 

Cliente: Progen, VLI 
Descrição:  Estudos geotécnicos e projeto conceitual 

dos tratamentos de solos moles e fundações dos silos e 

galpões, incluindo análises de ensaios in situ, soluções 

de colunas de brita, DSM (deep soil mixing), colunas de 

areia ensacadas e geodrenos.  O trabalho analisou a 

estabilidade das pontas de aterro e recomendou reforços.  Para as fundações dos galpões analisou-se solução 

em estacas cravadas metálicas e de concreto armado. 

Terratek executou: 
• Análise de resultados de investigações 
• Projeto preliminar dos aterros com alternativas de solução com geodrenos e sobrecarga temporária, 

colunas de brita e DSM (deep soil mixing); 
• Projeto preliminar de fundações de vários armazéns com estacas de concreto armado ou perfils H 

metálicos. 
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Obras marítimas e portuárias 
 

Projeto executivo de cais com estacas pranchas metálicas 

Local: Porto Pecem, CE 

Cliente: Ram Engenharia 
 

Description: Em 2009 a Terratek 

elaborou estudos geotécnicos e 

modelagem numérica do muro de cais do 

Pecem com estacas pranchas metálicas 

ancoradas com dois níveis de mortos. 

As análises otimizaram a posição dos 

mortos e o tipo de estaca prancha. 

Terratek realizou os seguintes serviços 
• Análise das investigações geotécnicas; 
• Modelagem numérica Plaxis 2D 
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Obras marítimas e portuárias 
 

Projeto conceitual do estaleiro Hyundai OSX 

Local: Biguaçu, SC 

Cliente: Planave, OSX 
Descrição:  A Terratek realizou estudos geotécnicos e projeto conceitual de grande área sobre solos moles com 

espessura variável entre 5 e 30 metros.  As alternativas de tratamento de solo mole constaram de geodrenos com 

sobrecarga temporária e colunas de brita. 

Terratek executou: 
• Análise das investigações geotécnicas; 
• Mapas de iso espessuras de solos moles; 
• Estudo de soluções com geodrenos, sobrecarga temporária e colunas de brita; 

 

 

 

Figura 3  Mapa de iso-espessuras de solo mole, Biguaçu, SC 
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Obras marítimas e portuárias 
 

Estudos geotécnicos de load-out de módulos offshore 

Local: Porto do Rio, Rio de Janeiro 

Cliente: GE Nuovo Pignone 
 

Descrição:  A Terratek realizou estudos necessários ao 

transporte e embarque (load-out) de enormes módulos de 

plataformas offshore. O estudo constou de campanha de 

ensaios in situ CPT, análises de recalques e análise da 

segurança do cais antigo. 

 

 Terratek executou: 
• Investigações: sondagens e CPT; 
• Análise de recalques sob carregamento dos módulos; 
• Modelagem numérica Plaxis 2D da estrutura do cais sob carga de load-out; 
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Obras marítimas e portuárias 
Integridade estrutural através de monitoramento dinâmico 

Local: Pier 2, Porto de Tubarão, ES 

Cliente: Vale 
Descrição:  A Terratek realizou o 

monitoramento dinâmico de várias estruturas do 

Pier 2 do Porto de Tubarão incluindo: dolfins, 

mesas giratórias, vigas curvas e correia 

transportadora. 

 

Terratek executou: 
1. Medições de acelerações em vários 

pontos das estruturas com registrador 
ultra-sensível 

2. Análise espectral dos sinais; 
3. Modelagem numérica das estruturas 

em dinâmica estrutural; 
4. Calibração e validação dos modelos numéricos frente às medições; 
5. Análise dos resultados de integridade estrutural 
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Obras marítimas e portuárias 
 

Projeto de dragagem do pier 2, Porto de Tubarão (2000-1) 

Cliente: Vale 

Descrição:  A Terratek elaborou projeto e acompanhamento de dragagem do berço do pier 2 para 
remover com segurança camada muito mole de sedimentos.   Os estudos geotécnicos demonstraram que a 
remoção direta pelo berço levaria à instabilização do solo mole que se deslocaria lateralmente provocando 
danos severos às estacas.  A Terratek propôs, então, dragagem cuidadosa com dragline, removendo  o material 
mole em camadas de pequena espessura das partes mais altas para as mais baixas.  Durante a execução, a 
Terratek monitorou a obra com inclinômetros 

Terratek executou: 
• Consultoria geotécnica; 
• Ensaios CPTU a partir do píer; 
• Análise de estabilidade dos sedimentos marinhos muito moles; 
• Análise do comportamento das estacas submetidas a carregamentos horizontais; 
• Projeto de dragagem com drag-line; 
• Instrumentação e monitoramento com vários inclinômetros 

 

 
 

 

 

Figura 4   Projeto de dragagem com drag-line, Pier 2, Porto de Tubarão 
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Obras marítimas e portuárias 
 

Estudos geotécnicos e monitoramento de subida de pilha de 
minério (2005) 

Local: Porto de Sepetiba, RJ 

Cliente: Ferteco, atualmente Vale 
Descrição:  A Terratek realizou estudos geotécnicos e monitoramento da subida da pilha de minério do Porto de 

Sepetiba. Os estudos constaram de análises geotécnicas de recalques e estabilidade e o monitoramento 

geotécnico incluiu instalação, leituras e interpretação de inclinômetros e perfilômetros. 

 

Terratek executou: 
• Consultoria geotécnica e projeto detalhado da instrumentação; 
• Instalação e comissionamento dos instrumentos; 
• Monitoramento durante a subida da pilha; 
• Análise dos resultados. 
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Obras marítimas e portuárias 
 

Prova de carga dinâmica em estrutura offshore (2010) 

Cliente: Savia Petroleum, Peru 
Descrição:  A Terratek realizou medições de vibrações e estudos dinâmicos através de metodologia própria com 

o objetivo de analisar a integridade estrutural dinâmica de plataforma offshore. O trabalho incluiu medições de 

vibração, modelagem matemática, análise espectral e modal, com calibração do modelo. 

Terratek executou: 
1. Medições de acelerações em vários pontos das estruturas com registrador ultra-sensível 
2. Análise espectral dos sinais empregando tecnologia SSI (Stochastic Subspace Identification) 
3. Modelagem numérica das estruturas em dinâmica estrutural; 
4. Calibração e validação dos modelos numéricos frente às medições; 
5. Análise dos resultados de integridade estrutural 

 

 

 

Figura 5  
Vista da 

Plataforma e 
modelo 

numérico no 
domínio da 
frequência  
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Obras marítimas e portuárias 
 

Projeto preliminar de cais - Porto do Açu (2012) 

Cliente: Intermoor 
Descrição:  A Terratek elaborou projeto preliminar de cais para atração de três navios tipo “supply-boat” no Porto 

do Açu. 

Terratek executou 

1. Análise de investigações geotécnicas; 
2. Projeto geotécnico e estrutural do cais 
3. Site investigation analysis 

 

 

Figura 6   Projeto básico de 
muro de cais com estacas 

pranchas metálicas, Porto do 
Açu 
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Obras marítimas e portuárias 
 

Análise de estabilidade de muro de cais antigo 

Local: Porto do Rio de Janeiro (2016) 

Cliente: Triunfo Logística  

Descrição:  A Terratek realizou ensaios in situ de 

piezocone (CPTU) e análise de recalques e deformações do 

efeito de se plicar uma carga de ferro guza próximo ao cais. 

Terratek executou: 
1. Ensaios CPTU 
2. Análises de estabilidade e deformações do muro de 

cais antigo provocadas pela pilha de ferro guza. 
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Obras marítimas e portuárias 
 

Ensaios PIT e PDA em estacas cravadas no mar -  

Cliente: Consórcio Transcarioca Rio 
Descrição:  A Terratek realizou ensaios PIT e PDA em estacas escavadas de grande diâmetro, entre 800 e 

2000 mm com camisa perdida e pinadas em rocha. 

Terraretk executou: 
1. Ensaios PIT e PDA; 
2. Análise numérica Capwap; 
3. Análise e interpretação de resultados. 

 

 


	Tecon 5
	Local: Santos
	Cliente: Axxo Construtora

	CAD Contained Aquactic Disposal
	Local: Canal de Pieçaquera, Cubatão
	Cliente: Atlântico Sul Consultoria, VLI
	Terratek executou:

	Marina City: Viabilidade de cais com estacas pranchas
	Local: Biguaçu, SC
	Cliente: Flamarpar, Achilles Partners
	Terratek executou:

	Instrumentação e monitoramento de pilhas de minério
	Local: Porto Sudeste, Sepetiba, RJ
	Cliente: Porto Sudeste Brasil
	Terratek executou:

	CQP e modelagem numérica do cais Porto do Açu
	Cliente: Carioca Engenharia
	Terratek executou:

	Projeto conceitual Tiplam
	Cliente: Progen, VLI
	Terratek executou:
	Terratek realizou os seguintes serviços

	Projeto conceitual do estaleiro Hyundai OSX
	Local: Biguaçu, SC
	Cliente: Planave, OSX
	Terratek executou:

	Estudos geotécnicos de load-out de módulos offshore
	Local: Porto do Rio, Rio de Janeiro
	Cliente: GE Nuovo Pignone
	Terratek executou:

	Integridade estrutural através de monitoramento dinâmico
	Local: Pier 2, Porto de Tubarão, ES
	Cliente: Vale
	Terratek executou:

	Projeto de dragagem do pier 2, Porto de Tubarão (2000-1)
	Cliente: Vale

	Descrição:  A Terratek elaborou projeto e acompanhamento de dragagem do berço do pier 2 para remover com segurança camada muito mole de sedimentos.   Os estudos geotécnicos demonstraram que a remoção direta pelo berço levaria à instabilização do solo ...
	Terratek executou:

	Estudos geotécnicos e monitoramento de subida de pilha de minério (2005)
	Local: Porto de Sepetiba, RJ
	Cliente: Ferteco, atualmente Vale
	Terratek executou:

	Prova de carga dinâmica em estrutura offshore (2010)
	Cliente: Savia Petroleum, Peru
	Terratek executou:

	Projeto preliminar de cais - Porto do Açu (2012)
	Cliente: Intermoor

	Análise de estabilidade de muro de cais antigo
	Local: Porto do Rio de Janeiro (2016)
	Cliente: Triunfo Logística
	Terratek executou:

	Ensaios PIT e PDA em estacas cravadas no mar -
	Cliente: Consórcio Transcarioca Rio

	Terraretk executou:

