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Apesar do pavimento em betuminoso ter sido refeito ha apenas 8 anos, pois o original encontrava-se totalmente deteriorado, logo a 
partida e possivel reparar no efeito devastador das cargas concentradas dos contentores 

nas zonas habituais de armazenamento. 

--~ &9Pl . ' ;· 

Panorama do Parque de Contentores do Porto do Canical (area total: 50.553m2): 

1. ESTADO ACTUAL DO PARQUE DE CONTENTORES 

RECUPERA<;AO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO PORTO DO CANl<;AL 
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Buracos no pavimento que colocam em causa a securanca dos utilizadores do parcue de 
contentores; 

Sistemas de drenagem totalmente destrui dos pelo peso e rotacao das rod as das 
rnaquinas que operam neste porto; 

A razao deste desgaste tao elevado em tao pouco tempo resulta da sctucac do 
pavimento portuario ser flexivel, o que nao e apropriado para este tipo de utilizacoes 
(armazenamento de contentores, cargas muito pesadas e operacao de maqulnas 
pesadas e a que acresce o peso dos contentores quando estao a ser 
movimentados ). 

S6 nesta foto e possivel confirmar os danos que o pavimento actual ja apresenta: 

Betuminoso totalmente esboroado em diversas zonas; 

Foto 1 - buracos, tamplas partldas, pavimento totalmente esboroado no Parque de Contentores do Porto do Can~al 

Reparemos em melhor detalhe: 

RECUPERA<;AO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 

- 
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Nas situacces onde os reachstackers estao no limite da sua capacidade, com este 
pavimento actual, e possivel que a tensao de ruptura do terreno seja atingida e agravada 
pelas forcas de torcao impostas pelas rodas das rnaquinas. 

Compreende-se, apesar de tudo, esta opcao numa fase inicial: 

Os aterros em grande parte do terminal, nomeadamente na zona poente, eram muito 
recentes e precisavam de alguns anos para assentar; 

Esquema 1 - Reaccoes nas todas dos Reachstackers da Kalmar ullllzados no Porto do Canlcal numa situacAo de 
carga maxima 

108HN 930HN 

Nao e possivel estimar de forma exacta como seria a deqradacao de carga desde o 
asfalto ate o inicio do material de aterro, 1 metro abaixo, mas poderemos apontar que o 
valor nao deveria ultrapassar os 2000 kPa de pressao, 

Quadro 1 - Dados T6cnlcos dos Reachstackers da Kalmar em utihza~o no Porto do Cam~I 

Peso da vlatura 64 lOOkg 

Capacldade de Carga 42000kg 

Peso Bruto Mblmo 106100 kg 

Peso maxlmo no elxo 930 kN = 94 898 kg frontal 

Area de contacto ao solo 4 (numero de rodas) x 0,255m (largura de cad a roda) x 

aproxlmada 0,4m (comprlmento de contacto) 
= 0,408m2 

Presslo ao nlvel do solo 930 kN / 0,408 m2 = 2279 kPa 

Tenslo m~xlma, em m6dia, 
de um aterro qualldade 200 kPa 

m~dla 
.. 

No caso do porto do Canical, os reach stackers utilizados sao da marca Kalmar com as 
seguintes especificacoes tecnicas: 

RECUPERA<;AO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 
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• Como eram esperados assentamentos consideraveis e, a opcao de um pavimento 
betuminoso era mais econ6mica e de reparacao pontual simples. 

No entanto este assentamento estabilizou desde a sua construcao em 2005 e, dado o 
estado actual, e premente a alteracao de todo o pavimento para uma solucao rigida, que 
garanta, eficazmente, umadurabilidade muito maier (pelo menos cerca de 15 a 20_anos) 
e uma melhor operacionalidade ao parque de contentores do Porto do Canical. 

RECUPERA<;Ao DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 

- 
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Foto3 - Outro pormenor do efelto da torcAo das rodas no pavlmento flexlvel do porto (betumlnoso) 

RECUPERA<;AO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 



.. 
6 

APRAM -Admlnls~ dos Portos da Regillo Aut6noma da Madeira. SA • Gare Maritima da Madeira• 9004--518 Funchal • tel.(+351) 291 208 600 •fax.(+351) 291 220 196 

Panorama do Estaleiro Naval do Porto do Carneal (area total: 26.660m2): 

2. ESTADO ACTUAL DO ESTALEIRO NAVAL (ZONA DE EXPANSAO) 

RECUPERA<;Ao DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO PORTO DO CANl<;AL 

~--· 
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Tarnbern contem algumas calhas em aco embutidas na laje de pavimento em betao que 
tarnbern terao de ser totalmente removidas pois estao oxidadas. 

Dentro desta zona existe uma area molhada interior com 2.228m2 onde operava o antigo 
travelift, desactivado ha diversos anos. 

Para um maier aproveitamento do terrapleno para fins portuarios, nomeadamete 
permitindo a arnpliacao do parque de contentores ou mesmo o parquemento de carga 
rodada, no arnbito de diverslflcacao deste porto, esta zona tera de ser aterrada e os 
equipamentos la existentes deverao ser removidos ou vendidos. 

O estaleiro naval tern ja um pavimento em betao com perfis de ace que tern de ser removidos. 

RECUPERA<;AO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 
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FotoS - Estaleiro Naval com area molhada Interior da plataforma de elevacao ao fundo 
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MOVIM(NTO OE CONT[NTOIIU NOS PORTOS DA A.A.Ill, NO Pflllooo 2006/2015 

APRAM • Admlnlstre(io dos Ponos de Reeliio Aut6noma de Madeira. S.A. 

Essa expansao pode vir a ser determinada num future mais ao menos proxirno em 
funcao, per exemplo, de se mostrar adequado vir a construir, no lade nascente do porto, 
um canal entre a rampa ro-ro ja existente e a entrada do porto, facilitando a 
movirnentacao de carga rodada, necessidade de espaco para melhor orqanizacao de 
toda a carga armazenada e, ainda, de molde a que todo o terrapleno, incluindo esta parte 
destinada atualmente ao referido estaleiro, seja dotado de pavimento igual ao projetado 
para as outras partes do porto. Esta reabihtacao potenciara principalmente a 
dlverstficacao da atividade portuaria, que e tambem um dos objetivos que se pretende 
atingir. 

Uma gestao prudente, leva a que se equacione a possibilidade de, eventualmente, se 
realizar a expansao do porto do Canical para a zona atualmente destinada a estaleiro 
(inoperacional e que nae se vislumbra poder vir a ser reoperacionalizado), com cerca de 
26.000 m2. 

3. NECESSIDADE DE EXPANSAO 

RECUPERAQAO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 
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A partir deste quadro verifica-se que, no periodo de 2006 a 2012, se registou uma 
evolucao negativa so trafeqo de contentores, com uma inversao positiva a partir de 2013, 
tendo-se atingido, ja em 2016, um movimento global de TEUS muito pr6ximo dos 
100.000. Em virtude de alguma recuperacao econ6mica a que se tern assistido nos 
ultimas anos, e expectavel que se assista a um crescimento gradual moderado a nivel 
das mercadorias contentorizadas, ate por se assistir a uma concentracao cada vez maior 
das cargas neste tipo de transporte. Ou seja, mercadorias antes transportadas a granel 
(como ferro, madeira e mesmo alguns tipos de cereais) tern vindo a ser transportadas em 
contentores, circunstancias que podem tarnbern levar a necessidade de arnptiacao do 
terrapleno portuario. Por outro lado, temos de ter presente, que, para um mesmo n° de 
TEUS a movimentar, mas utilizando um modo de transporte diferente (service roll-on/roll- 
off) sac requeridas grandes areas de parqueamento, pelo que apenas conseguiremos 
atrair esse tipo de neg6cio se tivermos as necessarias condicoes portuarias para tal. 
Qualquer operacao de carga rodada, utilizando a rampa existente no cais sul implica a 
necessidade de construcao de um acesso direto a saida do porto, na zona que 
corresponde ao atual estaleiro. Mesmo outros tipos de carga que venham a ser 
descarregados no cais sul (tipicamente carga geral) terao um acesso muito mais 
facilitado e nae perturbarao a operacao no terminal norte, pelo que se trata, em qualquer 
case, de uma obra necessaria e justificada. 

Per outro lade, a otirnizacao da operacao portuaria durante o perl odo de tempo em que 
se realizarem as obras na parte do terrapleno onde hoje a mesma se desenvolve, pode, 
eventualmente, levar a necessidade de, antes, numa primeira fase, se realizarem obras 
de novo terrapleno portuario na zona do referido antigo estaleiro naval, numa segunda 
fase, se realizarem obras alterando-se a solucao do pavimento portuario em parte do 
atual terrapleno em betuminoso e, numa derradeira fase, a terceira, se realizarem obras 
iguais na remanescente parte do terrapleno em betuminoso. 

Quadro2 - Evolu~o da mercadoria contentorlzada da RAM entre 2006 e 2015 

TEUS evolucao toneladas evolucao 
2006 119189 1017384 
2007 115929 -2,74 938240 -7,78 
2008 116092 0,14 979202 4,37 
2009 102345 -11,84 860950 -12,08 
2010 100379 -1,92 824151 -4,27 
2011 97446 -2,92 807422 -2,03 
2012 87224 -10,49 736972 -8,73 
2013 88952 1,98 739739 0,38 
2014 94191 5,89 779435 5,37 
2015 97151 3,14 827248 6, 13 
2016 99585 2,51 870010 5, 17 

APRAM - Carga movimentada em contentores 

RECUPERA<;AO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 
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O esquema apresentado na figura 1 exemplifica como e que uma carga pontual se 
degrada no terreno de fundacao. 0 pavimento rigido, a esquerda, distribui a carga 
concentrada numa grande area de dlstribuicao o que resulta numa pressao transmitida 
para a fundacao do pavimento pequena. 0 pavimento flexlvel, a direita, nae consegue 
distribuir tao bem a carga concentrada. A pequena area de dlstribuicao da carga 
transmite uma grande pressao no terreno de fundacao e, como e 16gico, quanta maier a 
pressao aplicada, maiores serao as deformacoes ao longo do tempo no terreno e, 
consequentemente, no pavimento. 

Dado que um terrapleno portuario se caracterizapor ter trafego lento em constante 
mudanca de direcao e com cargas pontuais estaticas elevadas, a sotucao ideal sera a 
aplicacao de um 

Figura, - crstnouicao de cargas nos dois tipos de pavlmento. 

Uma solucao de pavimento flexivel (ex: tapete betuminoso) e aconselhada quando e 
necessario atrito e quando as cargas estaticas sac minimas. 

Embora nae pareca, um tapete betuminoso e um fluido. Embora tenha uma viscosidade 
muito elevada e, per essa mesma razao, pareca ser um s61ido nae o e. 

Assim, ao deixarmos uma carga pontual elevada par algum tempo, o tapete betuminoso 
deforma- se e ficam vincos nos pontos onde as sac realizadas tens6es mais elevadas. 

4. SOLU<;AO DO PAVIMENTO PORTUARIO 

lsto de forma a que se garanta que estao sempre disponiveis cerca de 50 mil m2 de area 
de parque de contentores em operacao. 

Caso contrario, isto e, nae se considerando esta potencial zona de expansao, o porto do 
Canical podera ficar, pelo periodo de cerca de 18 meses (o tempo necessarlo a execucao 
das obras), reduzido a uma area de apenas cerca de 25 mil m2, o que, a partida, se 
afigura insuficiente e, eventualmente, potenciar problemas de sequranca, falta de espaco 
de armazenamento e risco de paralisacao superiores, pois toda a atividade portuaria 
ficaria concentrada num espaco muito restrito. 

RECUPERA<;AO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 
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Embora esta solucao tenha uma durabilidade muito superior, qualquer pavimento 
portuario necessita de rnanutencao. Tai como descrito no manual do Porto de Los 
Angeles "OPERATIONAL AREA CONSIDERATION FOR E'AVEMENT DESIGN", a manutencao 
preventiva reduz drasticamente os custos de rnanutencao de um pavimento portuario. 

5. MANUTEN<;AO DO PAVIMENTO 

Em todo o case, com a execucao de sondagens e desenvolvimento de um projecto de 
execucao para o terrapleno portuario do Porto do Canlcal, podera ser encontrada uma 
outra solucao mais econ6mica, com por exemplo em pave, no caso do terreno existente 
sob o actual pavimento betuminoso ser de excelente qualidade. 

Figura 2- Solu~ao tipo do novo pavimento portuarlo. 

Terreno co111pactado 
I• 98% P-oc Normal) 

1300 
!2so 

Armadura de corte 

pavimento rigido que ofereca pouco atrito as rodas dos vefculos que por la circulam (cujo 
peso ascende a _toneladas). 

Das varlas solucoes existentes, tendo em conta que nao temos qualquer sondagem 
geotecnica efetuada para confirrnacao do tipo de solo existente, sera preferivel 
considerar uma solucao em placas de betao. 

Esta solucao permite-nos desde ja garantir um orcamento mais exato pois tern algumas 
vantagens sabre todas as restantes, nomeadamente a de evitar que seja efetuada uma 
grande escavacao para substltuicao do terreno de fundacao par um nova com melhor 
qualidade, ou seja, tera born corn portamento mesmo sobre solos de fraca qualidade. 

RECUPERAyAO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 
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Figura 3 -Grafico com qualidade do pavimento ao longo do tempo e determinacao do memento Ideal para efectuar 
uma manuten~~o geral do pavimento portuarlo. 
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RECUPERA<;AO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 
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Tai come demonstrado no capitulo 1, a pressao nas rodas frontais dos reachstackers e 
muito elevada pelo que e totalmente necessarlo fazer uma nova solucao de drenagem de 
aquas pluviais que seja compativel com os equipamentos utilizados no porto pois a 
solucao atual revelou nao ter reslstencla suficiente. 

Seriam reduzidos os custos de rnanutencao do terminal se apenas houvesse uma 
pendente (mica em direcao ao cais e fosse eliminada a necessidade de construcao de 
uma nova rede de drenagem de aguas pluviais, sendo feita apenas pela nova pendente 
de todo o terrapleno. 

Foto7 - Grelha para recolha de aguas pluvials totalmente destrufda e cheia de lamas I arelas I restos de pavlmento. 

Sempre que foram colocadas grelhas ou caixas de pavimento para escoamento de aguas 
pluvials no porto do Oanlcal obtivemos sempre o mesmo resultado: a grelha ficou 
destruida rapidamente e a caleira de escoamento das aguas pluviais totalmente cheia de 

6. SOLU<;AO DA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 

RECUPERACAO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 
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Sera oportuno reparar todas as torres luminarias e substituir a tecnologia existente par luzes de 
tecnologia LED. 

Tenda em conta que: 

• Algumas torres estao danificadas e a necessitar de reparacao; 

• Sera necessario garantir uma uniformidade no tom da iluminacao do porto; 

E possivel reduzir custos de rnanutencao se apenas existir um tipo de solucao para a 
iluminacao do porto; 

• A tecnologia LED permite poupancas muito significativas em eletricidade; 

Sera necessario efetuar um estudo lurnlnotecnlco global para confirmar que todo o terrapleno e 
iluminado uniformemente, isto e, sem zonas de sombra e sem contrastes de luz significativos. 

7. ACTUALIZACAO E REPARACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO 

RECUPERA~AO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 
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Figura 1- Grafico com qualidade do pavimento ao longo do tempo e determtnacao do memento ideal para efetuar 
uma manutencso geral do pavimento portuarto. 
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Varnes agora focar apenas no aspeto funcional do terrapleno, ou seja, o de permitir que 
ainda seja efetuada a operacao, esquecendo a parte da seguranc;a. 

Tai como ficou bem exemplificado no relat6rio 1, capitulo 3, vale a pena voltar a rever o 
grafico manual do Porto de Los Angeles "OPERATIONAL AREA CONSIDERATION FOR 
PAVEMENT DESIGN": 

9. PRAZO LIMITE PARA EXECUCAO DE REPARACOES NO TERMINAL 

O terminal de contentores do porto do Canical nae tern neste momento um piano de 
armazenamento de contentores nem qualquer sinallzacao vertical e horizontal como 
disciplinar o trafeqo de viaturas, rnaquinas e pessoas no porto. 

A ausencla destas marcacoes provern, tarnbern, da fraca durabilidade do pavimento, das 
depressoes do pavimento provenientes de cargas concentradas e das pendentes 
ca6ticas e nada regulares para escoamento pluvial do terminal portuario. 

Ou seja, neste memento os contentores sac colocados, em geral, consoante as zonas 
que estao mais planas num determinado momento e nao de acordo com o piano 
devidamente pensado, bem estruturado e fisicamente marcado no pavimento para 
garantir a seguranc;a dos utilizadores daquele terminal. 

8. SEGURANCA DO TERMINAL 

RECUPERACAO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 
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E possivel concluir que, com o [a demonstrado subdimensionamento do terrapleno 
portuario para os equipamentos utilizados na operacao portuaria (ex: reachstackers) 
ocorrera o aumento exponencial do nurnero de buracos, fissuras no pavimento, 
destruicao das tampas das caleiras existentes e assentamentos cada vez mais abruptos 
em certos pontos criticos o que se traduz num risco de paralisacao ou nae utllizacao de 
partes consideraveis do terminal por impossibilidade fisica ou por falta de sequranca num 
prazo que se estima inferior a cinco anos, tendo em conta os estragos ja existentes ap6s 
8 anos desde a ultlrna pavimentacao. 

Figura 2 - Grafico com qualidade do pavlmento ao longo do tempo e tempo de vida util restante estimada do 
pavlmento do Porto do Canlcal. 
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A consequencia de nao intervir neste memento tera como consequencia, num prazo 
nunca superior a 5 anos, a inoperacionalidade do porto. 

Neste memento o porto do Carneal esta [a a apenas uns 40% de qualidade do pavimento 
o que significa que a velocidade de detioracao do mesmo sera cada vez mais elevada de 
ora em diante. 

RECUPERA<;AO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 
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(Engenheiro Civil) 

Pedro Macedo de Oliveiraeamacho 

Funchal , ~ ~ ..t4 vt/r.> t£J ~ ~ 

O valor estimado para todas estas obras e de 13 943 967,50 €:: 14 mllhces de euros. 

Quadro1 - On;amento global 

Descrlclo Dim un valor unltjrto Totlll 

Escava~ao de solo de qualquer natureza, para 
estabeleclmento de cotas de projecto e de fundo de 2 74925 m3 14,00 c 2 097 900,00 c caixa, com remocso lateral ou transporte a zona de 
aterro 

Remo~llo de elementos metclllcos na zona de estaleiro 1 vg 150000,00 c 150 000,00 € 

Execu~ao de aterro por camadas devidamente 
compactadas, incluindo transporte de terras de 2,5 77153 m3 7,00( 1350 177,50 c 
emprestlmo 

Execu~ao da camada de sub-base em agregado de 
granulometrla extensa (tout-venant), com a espessura 77153 m2 10,00( 771530,00( 
total de 0,25m ap6s recalque 

Colunas lumlnarlas 2 un 2000,00( 4 000,00( 

Colunas lumtnarlas (reparacao) 8 un 1500 00( 12 000,00( 

(40/50 XSl 03 77153 m3 300 00( 6 943 77000( 
Acabamento do pavimento 77153 m2 30,00( 2 314 590,00 c 
Execu~ao de aterro da plataforma de eleva~llo 1 vrz 300000 00( 300000,00 c 

TOTAL 13 943 967,50 C 

Orcarnento, em fase de programa base, para elaboracao de todos estes trabalhos, 
(terrapleno portuario atual + zona de expansao no antigo estaleiro naval) : 

10. ORCAMENTO GLOBAL 

RECUPERA<;AO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 
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APRAM-Administra~ dos Portos da RegiAo Aut6noma da Madeira, SA OGara Maritime da Madeira 09004-518 Funchal Otel.(+351) 291 208600 

O valor estimado para todas estas obras e de 5 066 446,00 € ::: s milhoes de euros. 

Quadro3 - orcamento (programa base) estaleiro naval 

DescrleJo Dim un valor unltiirlo Total 

Escavacllo de solo de qualquer natureza, para 26660-2228 
estabelecimento de cotas de projecto e de fundo de 2 = m3 14,00{ 684 096,00€ 
caixa, com rernocac lateral ou transporte a zona de 24432 
aterro 

Remocllo de elementos metalicos na zona de estalelro 1 vg 150000,00{ 150000,00€ 

Execucllo de aterro por ca mad as devidamente 
compactadas, induindo transporte de terras de 2,5 26660 m3 7,00€ 466 550,00( 
emprc,tlmo 

Execuclio da camada de sub-base em agregado de 
granulometria extensa (tout-venant), com a espessura 26660 m2 10,00€ 266 600,00( 
total de 0,2Sm ap6s recalque 

C40/SO XSl 0,3 26660 m3 300,00€ 2 399 400,00 € 

Acabamento do pavimento 26660 m2 3000€ 799 800,00€ 

Execucllo de aterro da plataforma de elevacllo 1 VI! 30000000€ 300000,00( 

TOTAL 5 066 446,00 { 

Orcamento, em fase de programa base, para elaboracao dos trabalhos na zona de expansao: 

O valor estimado para todas estas obras e de 8 888 051,50 €::: 9 mllhdes de euros. 

Quadro2 - Orcarnento (programa base) parque de contentores 

DescrleJo Dim un valor unltllrlo Total 

Escavacllo de solo de qualquer natureza, para 
estabeleclmento de cotas de projecto e de fundo de 2 50553 m3 14,00{ 1 415 484,00 C 
caixa, com rem~llo lateral ou transporte a zona de 
aterro 

Execucllo de aterro por camadas devidamente 
compactadas, incluindo transporte de terras de 2,5 50553 m3 7,00( 884 677,50€ 
ernprestlrno 

Execucllo da camada de sub-base em agregado de 
granulometria extensa (tout-venant), com a espessura 50553 m2 10,00 C sos 530,00€ 
total de 0,25m ap6s recalque 

Colunas luminartas 2 un 2000,00{ 4000,00€ 

Colunas luminarlas (reparacao) 8 un 150000 € 12000,00€ 

(40/50 XSl 03 50553 m3 30000{ 454977000€ 

Acabamento do pavimento 50553 m2 3000{ 1 516 590,00 € 

TOTAL 8 888 051,50 { 

Orcamento, em fase de programa base, para elaboracao dos trabalhos na zona o 
terrapleno portuario actual: 

11. OR<;AMENTOS PARCIAIS 

RECUPERA<;AO DO PARQUE DE CONTENTORES E ESTALEIRO NAVAL DO 


