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O MERCADO

SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS
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O MERCADO

▪ Enquadramento

▪Onde estamos

▪ Para onde parece que vamos

▪ Tendências

▪Oportunidades



• área económica 

terrestre : 92.000kms2 

(110 mundial)

• área económica 

marítima : 

1.725.000kms2 (12 

mundial, à frente da 

China e da India)



….este potencial devia gerar foco na 
economia azul e na economia do 
mar de forma mais concreta e mais 
assertiva?



• linha de costa : mais de 2.250 km, dos quais 

quase 1.250km no continente

• águas interiores : 600 km2 de área e 2500km 

de perímetro (só o Alqueva tem 1.000km!)



•portos principais : 21

•portos secundários : 64

•sabemos quanto contribuem para as 

receitas de turismo?



….mas os estrangeiros chamam a 
Portugal a COSTA NEGRA!



Portugal :

• 1985 ………….. 500 postos

• 2000 ……….. 8.000 postos

• 2015 ……… 14.000 postos



Embarcações de recreio per capita :

• Noruega : 1/7

• Finlândia : 1/8

• Dinamarca : 1/15

• Holanda : 1/64

• Reino Unido : 1/104

• Alemanha : 1/111

• França : 1/65

• Itália : 1/72

• Espanha : 1/194

▪Portugal : 1/285



Marinas e postos de amarração vs. linha de costa :

LINHA DE COSTA 
(km)

MARINAS & 
PORTOS 
RECREIO

POSTOS 
AMARRAÇÃO

UK 12.500 180 58.500

França 6.000 375 179.500

Alemanha 2.500

Holanda
Bacias interiores 

(3.500)
1.150

180.000

(30.000 lugares 
costeiros)

Espanha 7.250 325 108.500

Portugal 2.250 35 14.000



+ : clima

condições naturais

localização

história

gastronomia

segurança

povo

- : condições naturais

conjuntura económica

acessibilidades

prioridade turismo náutico



DESTINOS !



Estudo feito pela BMF (UK) concluiu que 
o efeito da construção de uma marina na 

cadeia de emprego é de 1/12 

Os elementos disponíveis em 
Portugal (Algarve) referem 1/8 (?)



Marina afinal o que é?

Um conceito?

Ou apenas uma palavra?



Envelhecimento da população náutica e 
distanciamento da geração mais jovem.

Tentativa de criação de programas que 
atraiam jovens (mesmo sem barco) .

Promoção de actividades que envolvam 
população local.



Expansão do conceito de ‘MARINA 
NETWORK’.

Cada vez mais marinas aderem ao 
conceito de rede que permite aos seus 

utilizadores acederem outros locais sem 
encargos excessivos.



O negócio ‘charter’ tem crescimento 
brutal; novas gerações não querem ter 
barco permanente, preferem escolher 

onde alugam barco em cada ano.

Semelhança com ab&b?



No Mediterrâneo e no Adriático, 
negócio de ‘charter boats’ representa 
mais de 75% da ocupação dos postos.

Impacto na organização das marinas 
existentes e na construção de novas 

infra-estruturas.



Progressão no conceito de Boat 
Clubs para ‘boat sharing’; 
oportunidade tanto para 

mercados maduros como para  
mercados em desenvolvimento?



Implementação de consciência de 
marca e imagem, promovendo 
acções ‘clean-up’ (recolha de lixos), 

‘fish-friendly’ (eventos pesca) e ‘green 
infra-structure’ (painéis solares, 

iluminação LED, deck compósito, aproveitamento 

águas pluviais, pump-out)



Maior preocupação estética na 
decoração urbana



Marinas vistas como 
investimento global em 

detrimento de investimento 
imobiliário apenas 



Preocupação com 
regulamentação de concessões e 

exigências na obtenção de 
aprovações e licenças



Consciência da importância de 
estatísticas fiáveis e partilha de 
informações sobre procura de 

utilizadores, sobretudo na perspectiva
da determinação do impacto de 

marinas na cadeia de valor 





2013 Health of the Australian Marina
Industry Survey Report Released (164 / 347)

MIA President Andrew Chapman said “the 2013 Report is the
most wide ranging marina research document ever released

in the world. It is a reflection of the mature state of the

Australian marina industry. It demonstrates industry’s
understanding of the importance of quality independent

research to underpin the sector’s growth and development.

The findings will not only benefit industry but also help

government to better understand the benefits of marinas

within their communities.”



Crescimento e/ou evolução do negócio 
de marinas directamente relacionado 
com ciclos económicos, ie. procura é 
ditada pela disponibilidade aquisitiva 

dos utilizadores



Turismo é chave no crescimento de 
novas marinas porque as actividades
conexas afectam indústria náutica. 

Postos de amarração para visitantes 
são mandatórios e influenciam 

utilizadores locais



Sector MY é muito importante não só 
pela influência directa em postos de 

amarração, serviços, reparação e 
manutenção e ainda no impacto de 

bolsas satélite para tripulações



SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS

▪ Conceitos

▪ Princípios de projecto

▪Materiais e soluções

▪ Vantagens e inconvenientes

▪Novos requisitos



Pensar, projectar 

e desenvolver 

uma marina, doca 

de recreio ou 

ancoradouro é 

uma tarefa 

complicada, 

exigente e difícil.



Perceber a 

oportunidade, 

definir o alvo, 

conceber a 

solução e 

encontrar as 

soluções técnicas 

adequadas e 

exequíveis….



…para lá das 
questões do modelo 

económico, do 

financiamento, da 

arquitectura, do 

envolvimento e do 

enquadramento 

político, há que 

definir soluções que 

funcionem e 

perdurem.



É difícil, mesmo usando modelos 

matemáticos mais complexos, prever com 

rigor o comportamento de estruturas 

flutuantes e respectivos sistemas de 

amarração quando sujeitos às acções 

combinadas de vento, corrente e 

ondulação.



Se acrescentamos as acções originadas pelos 

esforços de acostagem e amarração, e as 

sobrecargas dos utentes, o processo de cálculo é 

mesmo complicado!

Por isso usam-se critérios e premissas baseados 

em experiência suportada por cálculos básicos, 

de modo a normalizar equipamentos e soluções.



Regras fundamentais em projecto e

selecção de estruturas marítimas

✓ Rigor na avaliação

✓ Simplicidade na solução

✓ Bom senso na opção



• Características gerais do local

• Objectivos e tipo de utilização

• Acessibilidade

• Cais de distribuição e de amarração

• Canais de acesso e circulação

• Áreas de resguardo de posto de amarração

• Normas orientativas e boas práticas

• Serviços conexos

CONCEITOS



• Direcção, intensidade e frequência dos ventos
predominantes e adversos : aproar ao vento mais
intenso e desfavorável, se possível

• Regime de marés ou variação de nível de água :
definição do comprimento das pontes (3-3.5m
horizontal por cada 1m vertical) e
dimensionamento de amarrações (2-2.5 x)

• Correntes : aproar à corrente

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO LOCAL



• Batimetria : muito importante para operação
em todos os estados de maré, adequação a
embarcações e definição dos acessos

• Tipo de fundos e solos : definição do sistema de
amarração e meios a utilizar para sua
instalação

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO LOCAL



• Agitação marítima : limite de conforto é Hs <
0.5m

• Protecção do abrigo : molhe fixo ou atenuador
de ondulação em zonas estuarinas

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO LOCAL



• Cais de acostagem temporária para
embarque-desembarque : cunhos,
sobrecarga, protecção

• Cais de serviço ou marítimo-turístico : tipo
de embarcações, materiais de desgaste,
sobrecarga, segurança

OBJECTIVOS E TIPO DE UTILIZAÇÃO



• Ancoradouro, ponte-cais : tipo de
embarcações

• Instalação desportiva : modalidade e
requisitos

• Marina, porto de recreio ou doca de pesca :
número e tipo de embarcações

OBJECTIVOS E TIPO DE UTILIZAÇÃO



• Zona vigiada ou de circulação pública :
número e controlo de acessos

• Necessidade de movimentar cargas pesadas e
volumosas : largura, comprimento, pestanas
transição, ripas travamento

ACESSIBILIDADE



• Circulação de pessoas : declive, largura,
comprimento, corrimão, roda-pé, pestanas
transição, ripas travamento

• Número, frequência e intensidade de utentes :
posição, distância entre dois acessos, largura,
conforto

CAIS DE ACESSO E DISTRIBUIÇÃO



• Número, frequência e intensidade de utentes :
largura, zona de distribuição e cruzamento
utentes

• Distância a percorrer : estabilidade, conforto

CAIS DE ACESSO E DISTRIBUIÇÃO



• Tipo e número de embarcações : embarcações
maiores em cais mais largos

• Sistema de amarração adoptado : estabilidade,
bordo livre

CAIS DE ACOSTAGEM E AMARRAÇÃO



• Tráfego da infra-estrutura : largura dos canais > 1.5 x
comprimento embarcação maior

• Tipo e número de embarcações : embarcações
maiores em zonas mais profundas, mais resguardadas
e próximas saída

• Sistema de amarração adoptado : amarrações
flexíveis exigem mais espaço

CANAIS DE ACESSO E CIRCULAÇÃO



• Solução (finger vs. amarração de proa) :

• Ideal : CF > 0,75 x LF

• Mínimo : CF > 0,67 x LF

POSTOS DE AMARRAÇÃO



• Tipo e número de embarcações : amarração dos
vários cabos, acesso à embarcação

• Sistema de amarração adoptado : amarrações
flexíveis exigem mais espaço

POSTOS DE AMARRAÇÃO



• Electricidade, água, luz : em função do tipo e
utilização das embarcações; controlo e monitorização
dependendo do nível de serviço;

• Sistemas de emergência e segurança : visíveis e em
zonas identificadas, a distâncias médias de 25m

SERVIÇOS



NORMAS ORIENTATIVAS E BOAS PRÁTICAS

• AS3092

• ASME

• TYHA

• EUROMARINA

• ICOMIA

• PIANC

• KISS



RESUMO

• Perceber objectivos e necessidades

• Caracterizar bem o local

• Definir requisitos do projecto

• Procurar informações e referências

• Estudar especificações e soluções possíveis

• Procurar diferenciar (operacional, exploração, manutenção)

• Ser pragmático e prático

• Não complicar



MATERIAIS E SOLUÇÕES

OPÇÕES E APLICAÇÕES

• Betão

• Aço

• Alumínio

• Madeira

• Compósitos



MATERIAIS E SOLUÇÕES

BETÃO

• Material de qualidade variável, dependente das características

da matéria-prima e processos de fabrico

• Riscos de ruptura por falha ou fissuras se a cura não for

adequada

• Depende do aço para fornecer resistência estrutural e nas

ligações

• Mau comportamento à tracção, bom resultado a compressão

• Não é possível utilizar em estruturas pequenas, por razões de

cobertura adequada do aço.



MATERIAIS E SOLUÇÕES

BETÃO

• Dificuldade de manuseamento e transporte

• Usando blocos de polistireno expandido de elevada densidade

(> 15kg/m3) permite construir estruturas de elevada

estabilidade

• Fabrico requer construção de moldes e processos industriais

exigentes em ambiente controlado

• Processos em evolução



MATERIAIS E SOLUÇÕES

BETÃO

Onde utilizar betão
• Em aplicações onde a massa e inércia forem importantes, tais 

como atenuador de ondulação (quebra-mar flutuante) e 

pontões de grande dimensão e estabilidade.

Onde não utilizar betão
• Em aplicações ligeiras onde haja dificuldade logística

• Em projectos onde o acesso ao plano de água seja complicado



MATERIAIS E SOLUÇÕES

• AÇO

• Material forte e estruturalmente consistente

• Bom comportamento à fadiga

• Ductilidade e resistência

• Processo de soldadura não afecta a resistência do material

• Reparações executáveis localmente, se necessário

• Manuseamento fácil, sem risco de dano

• Disponibilidade de perfis normalizados

• Necessita de protecção contra a corrosão



MATERIAIS E SOLUÇÕES

AÇO

Galvanização por imersão a quente

• processo fabril conhecido e controlado

• há limites à espessura de galvanização possível

• zinco desaparece com o tempo

• a metalização ou zincagem (a quente ou a frio) pode ser aplicada com

espessuras maiores, mas é sujeita a falhas de cobertura;

• a galvanização pode resultar numa vida útil de um passadiço de 15 a

20 anos, mas será muito inferior em zonas sujeitos a imersão e

salpicagem.



MATERIAIS E SOLUÇÕES

AÇO

Pintura

• existem processos muito variados

• sistemas de pintura modernos têm bom comportamento na maioria

das utilizações, mas requerem condições boas de aplicação,

podendo-se tornar um processo dispendioso

• é normalmente um processo utilizado como complemento à

galvanização ou à metalização



MATERIAIS E SOLUÇÕES

AÇO

Onde utilizar aço galvanizado
• em zonas de clima temperado, dentro de bacias protegidas e

fora de zonas de salpicagem

• em locais onde os efeitos da acção do vento são importantes

• em locais onde os esforços de amarração

• em aplicações onde as cargas de acostagem sejam significativas

• em zonas onde a reparação não seja fácil

Onde não utilizar aço galvanizado
• em zonas tropicais

• em aplicações onde a fadiga seja crítica



MATERIAIS E SOLUÇÕES

ALUMÍNIO

• Material mais caro (preço matéria prima) e por isso

normalmente utilizado em perfis com secção mais reduzida

• As ligas normalmente utilizadas são mais resistentes à corrosão

marítima do que o aço galvanizado

• As ligas utilizadas para passadiços são tratadas termicamente,

perdendo mais de 35% da sua resistência no processo de

soldadura

• Soldadura requer gás inerte e operadores especializados

• Perfis estruturais devem ser extrudidos exigindo investimento

em matrizes



MATERIAIS E SOLUÇÕES

ALUMÍNIO

• Dificuldade na execução de reparação no local

• Ductilidade muito superior à do o aço (3x em perfis extrudidos)

• O alumínio é mole, o que origina desgaste rápido nas ligações

aparafusadas

• As estruturas são muito flexíveis e até instáveis

• Limitada resistência à corrosão por contaminação



MATERIAIS E SOLUÇÕES

ALUMÍNIO

Onde utilizar alumínio
• em zonas abrigadas e protegidas

• onde resistência à corrosão é prioritária

• onde haja meios de reparação adequados

Onde não utilizar alumínio
• em zonas expostas e de cargas elevadas

• em locais onde a fadiga seja crítica

• em aplicações de grandes esforços



MATERIAIS E SOLUÇÕES

MADEIRA

• Material de qualidade variável, dependente da densidade e

tratamento

• As propriedades físicas variam com a direcção do material

• Fragilizam na zona das ligações, normalmente reforçados por

aço, utilizando parafusaria do mesmo material.

Onde utilizar madeira

• Em zonas muito protegidas onde o factor económico é

prioritário



MATERIAIS E SOLUÇÕES

POLÍMEROS E COMPÓSITOS

• Material flexível e de qualidade variável

• Sofre deterioração com a acção do sol

• Reparação difícil e dispendiosa

Onde utilizar polímeros e compósitos

• Em sistemas modulares de fácil montagem

• Instalações temporárias (aluguer)

• Motos de água e embarcações até 6m de baixo calado



MATERIAIS E SOLUÇÕES
PARÂMETROS DE PROJECTO

o BETÃO COMO ATENUADOR ONDULAÇÃO

o Hs : 1,5m

o Tmáx : 4s

o Carga lateral máxima : 2,0kN/m

o Carga pontual máxima : 75-100kN

o Cunhos : até 20T

o SQ : 5,0kN/m2 (veículos : até 20kN)

o BL : até 1m



MATERIAIS E SOLUÇÕES
PARÂMETROS DE PROJECTO

o BETÃO COMO PONTÃO DE FLUTUAÇÃO CONTÍNUA

o Hs : 0,75m

o Tmáx : 2s

o Carga lateral máxima : 2,0kN/m

o Carga pontual máxima : 50-75kN

o Cunhos : até 10T

o SQ : 5,0kN/m2 (veículos : até 15kN)

o BL : até 600mm

o Distância entre estacas : 25-30m



MATERIAIS E SOLUÇÕES

PARÂMETROS DE PROJECTO

o AÇO GALVANIZADO (PINTADO)

o Hs : 0,5m

o Carga lateral máxima : 1,5kN/m

o Carga pontual máxima : 25-50kN

o Cunhos : até 10T

o SQ : 1,5-2,5kN/m2

o BL : até 500mm

o Distância entre estacas : 25-30m



MATERIAIS E SOLUÇÕES

PARÂMETROS DE PROJECTO

o ALUMÍNIO

o Hs : 0,35m

o Carga lateral máxima : 0,75kN/m

o Carga pontual máxima : 25-50kN

o Cunhos : até 8T

o SQ : 1,5-2,5kN/m2

o BL : até 500mm

o Distância entre estacas : 25m



MATERIAIS E SOLUÇÕES

PARÂMETROS DE PROJECTO

o MADEIRA

o Hs : 0,15m

o Carga lateral máxima : 0,25kN/m

o Carga pontual máxima : 20kN

o Cunhos : até 3T

o SQ : 1,0kN/m2

o BL : até 450mm



MATERIAIS E SOLUÇÕES

PARÂMETROS DE PROJECTO

o COMPÓSITOS

o Hs : 0,15m

o Carga lateral máxima : 0,25kN/m

o Carga pontual máxima : 15kN

o Cunhos : até 3T

o SQ : 1,0kN/m2

o BL : até 450mm



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO

VALIDAÇÃO DE CADA CASO E APLICAÇÃO

o CARGAS DEVIDAS AO VENTO E ONDULAÇÃO

o ESFORÇOS DEVIDOS À CORRENTE

o ACÇÕES DE ACOSTAGEM E AMARRAÇÃO

o PROFUNDIDADE E VARIAÇÃO DE NÍVEL ÁGUA

o SOBRECARGA

o TIPO DE SOLOS



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO

ESTACAS

o Eficiente

o Duradouro

o Investimento inicial elevado

o Requer conhecimento solos e batimetria



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO

ESTACAS



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO

ESTACAS



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO

VIGAS DE PAREDE

o Fácil de 
instalar

o Eficiente

o Exige fundos 
junto à 
parede 
vertical

o Inutiliza uma 
face de 
acostagem



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO

VIGAS DE PAREDE



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO

TIRANTES

o Eficiente 
sobretudo em 
rios e zonas 
estuarinas

o Duradouro

o Exige precisão e 
boa engenharia

o Inutiliza uma face 
de acostagem



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO

TIRANTES



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO

TIRANTES



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO

CORRENTES

o Investimento inicial baixo

o Menor precisão na operação

o Exige manutenção periódica

o Mais esforços no equipamento



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO

CORRENTES



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO

CORRENTES



SISTEMAS DE AMARRAÇÃO

AMARRAÇÕES ELÁSTICAS

o Investimento inicial 
elevado

o Exige conhecimento 
de fundos e 
profundidade 
elevada

o Limitações em 
profundidade vs. 
variação maré 

o Exige manutenção 
periódica



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



ALGUNS EXEMPLOS



MANUTENÇÃO

▪Onde

▪ Como

▪ Com quê

▪Quando

▪ Planear, implementar, controlar



Manutenção Preventiva

• Periodicidade

• Métodos

• Detecção antecipada de problemas

Manutenção Correctiva

• Intervenções planeadas

• Intervenções de emergência



Importância da Manutenção

• Avaliar comportamento das estruturas e acessórios

• Prolongar vida útil dos equipamentos

• Antecipar avarias e falhas

• Ajustar acções e intervenções em função da utilização



Conceitos gerais

• as estruturas flutuantes estão permanentemente sujeitas a 
cargas dinâmicas alternadas que, embora de carácter aleatório 
(direcção e intensidade), têm comportamento repetitivo e 
cíclico

• estes esforços provocam elevado desgaste e fadiga nos 
materiais 



Conceitos gerais

• é fundamental definir um plano regular de inspecções às 
estruturas flutuantes, componentes, acessórios e sistemas de 
amarração

• devem ser feitas pelo menos duas inspecções anuais profundas 
(início e fim do inverno) e pontualmente após a ocorrência de 
um temporal



Pontos relevantes

• interface terrapleno – bacia : maciços de apoio das pontes e 

tirantes, peças de ligação (charneiras, pivots) e respectivas

ancoragens

• pontes de acesso : convés, roletes, pestanas transição, 

chapas de apoio, pino-guia



Pontos relevantes

• pontões e fingers : convés, defensas, cunhos e cabeços, 

tampas das calhas de serviços, ligações, flutuadores

• sistema de amarração : guias de estaca e parede, tirantes e 

cabos de travamento, olhais de fixação de correntes e 

amarrações elásticas



Pontos relevantes

• serviços electricidade, água e luz : tomadas, disjuntores, 

botoneiras, corte central, torneiras, uniões, válvulas corte

• segurança e emergência : aperto escadas emergência, 

validade extintores e estojos primeiros socorros, retinidas 

bóias



Interface terrapleno - bacia

• maciços de apoio das pontes e tirantes : inspecção visual à

estabilidade do maciço, periodicidade anual

• peças de ligação (charneiras, pivots) e respectivas ancoragens :

inspecção visual aos veios e pinos de travamento das peças de

ligação, verificação do aperto dos chumbadouros, periodicidade

semestral



Pontes de acesso

• convés : inspecção visual às ripas de madeira, periodicidade 

anual

• roletes : inspecção visual aos veios e pinos de travamento, 

periodicidade semestral

• pestanas transição : inspecção visual às ripas de madeira, 

veios e pinos de travamento, polietileno de apoio na 

extremidade, periodicidade semestral



Pontes de acesso

• pestanas transição : inspecção visual às ripas de 

madeira, veios e pinos de travamento, polietileno de 

apoio na extremidade, periodicidade semestral

• chapas de apoio : inspecção visual às fixações e 

estabilidade sob roletes

• pino-guia : verificar desgaste dos blocos de elastómero e 

veio de fixação do pino à ponte



Pontões e fingers

• convés : inspecção visual às ripas de madeira, limpeza 

periódica, periodicidade semestral

• defensas : inspecção visual, re-aperto se necessário, 

substituição de troços danificados, periodicidade semestral



Pontões e fingers

• cunhos e cabeços : inspecção visual, re-aperto se necessário, 

substituição de peças partidas, periodicidade trimestral

• tampas das calhas de serviços : inspecção visual às fixações, 

re-aperto



Pontões e fingers

• ligações : 

verificar 

desgaste, em 

especial das 

anilhas de 

borracha –
verificar folgas 

entre troços -, 

substituição de 

peças 

desgastadas, 

periodicidade 

semestral e após 

temporais



Pontões e fingers

• flutuadores : verificar 

desgaste e aperto das 

fixações, em especial 

das anilhas de 

borracha, substituição 

de peças desgastadas, 

limpeza de limos, 

periodicidade semestral 

e após temporais



• estacas e respectivas
guias : verificar pintura, 

em especial na zona de 

trabalho, desgaste dos 

blocos ou roletes, aperto 

das ligações aos pontões, 

substituição de peças 

desgastadas, 

periodicidade trimestral e 

após temporais

Pontões e fingers



Pontões e fingers

• vigas metálicas e respectivas
guias : verificar corrosão, em 

especial na zona de trabalho, 

verificar aperto das 

ancoragens, desgaste dos 

blocos ou roletes de 

elastómero, aperto das 

ligações aos pontões, 

substituição de peças 

desgastadas, periodicidade 

trimestral e após temporais



Pontões e fingers

• tirantes e cabos de 
travamento : verificar 

corrosão, em especial na zona 

de trabalho, aperto das 

ligações aos pontões, veios e 

pinos de travamento, 

desgaste e tensão dos cabos 

de travamento, substituição 

de peças desgastadas, 

periodicidade trimestral e 

após temporais



• correntes ou amarrações 
elásticas : verificar fixação 

aos pontões –desgaste e 

corrosão -, periodicidade 

trimestral e após temporais; 

inspecção subaquática para 

verificação do desgaste dos 

elos e/ou manilhas (com 

medição por paquímetro e 

registo fotográfico), 

posicionamento e 

assoreamento das poitas, 

periodicidade anual e após 

temporais 

Pontões e fingers



Item Vida 
Útil 

Periodicidade Inspecção Acções Ferramentas 

Estrado: Madeira 
exótica 

> 15 
anos 

Anual 
Verificar fixação 
tábuas/farpas 

Aparafusar se 
necessário/substituir se 

lascada 

Aparafusadora eléctrica com 
ponta “Pozi Drive” 

  Semestral Verificar existenciade limos Lavar se necessário Máquina pressão/escova 

Barrotes: Madeira 
exótica 

> 15 
anos 

Anual Verificar aperto Apertar se necessário Jogo chave luneta e bocas 

Estrutura 
metálica: 

     

Galvanização 
segundo BS EN 

1461 

5 a 10 
anos 

Anual 
Levantar algumas tábuas de 

convés e inspeccionar 
estrutura 

Lixar zona afectada e aplicar 
demão de tinta 

Spray de zinco tipo 
‘Metaflux’ 70 – 45 

Estrutura 15 anos Anual Verificar danos Nenhuma  

Ligações:      

Parafusos 10 anos Anual Verificar aperto das ligações Re-apertar se necessário Jogo chave luneta e bocas 

Borrachas 3 anos Anual Verificar cortes/desgaste Substituir senecessário  

Defensa: Madeira 
exótica 

> 15 
anos 

Semestral Verificar estado Substituir se necessário. Roquete 

Fixações:      

Parafusos 15 anos Anual Verificar aperto Apertar se necessário Jogo chave luneta e bocas 

Tampas condutas 
serviços 

20 anos Semestral Verificar fixação Aparafusar se necessário 
Aparafusadora eléctrica com 

ponta “Pozi Drive” 
Fixações 

flutuadores 
>15 anos Anual e após tempestade 

Levantar algumas tábuas, 
verificar aperto de parafusos 

Apertar se necessário Chave roquete 

Flutuadores de 
betão 

>20 anos Anual 
Verificar fixações e danos 

nas paredes betão 
Raspar algas e reparar se 

danificado 
Máquina pressão/raspa 

betuminoso “Sika” 
Flutuadores 

plastico 
>20 anos Anual Verificar aperto e fissuras 

Raspar algas / substituir se 
necessário 

Máquina pressão/raspa 

Guias 
estaca/parede 

15 anos Semestral e após tempestade Verificar aperto Apertar se necessário Jogo chave luneta e bocas 

Blocos de 
desgaste 

1 a 5 
anos 

Anual Verificar desgaste Substituir se necessário Jogo chave luneta e bocas 

Estacas 20 anos Anual Verificar desgaste 
Limpar algas e pintar se 

necessário 
Máquina pressão/Hulha de 

alcatrão 

Correntes      

‘Open Link’ grau 
U2 

1 a 5 
anos 

Anual Verificar desgaste Substituir se necessário Equipa mergulho 

Cunhos 
amarração 

20 anos Anual Verificar aperto/fissuras 
Re-apertar/substituir se 

necessário 
Chave roquete 



Pontos relevantes

• interface terrapleno – bacia : cablagens e tubagens de 

serviços, controlo de acessos

• pontões : módulos multiusos (iluminação, electricidade e 

água), armários de emergência, escadas quebra-costas, 

cablagens e tubagens de serviços

• cais serviços : pump-out

• sinalização marítima



Interface terrapleno - bacia

• cablagens e tubagens de serviços : inspecção visual aos

tubos exteriores e válvulas de seccionamento, periodicidade

semestral

• controlo de acessos : inspecção visual aos painéis laterais e

dobradiças dos portões, verificação da operação do braço,

caixa de controlo, leitor e trinco ou fechadura (se aplicável) e

células de segurança, periodicidade semestral



Pontões

• cablagens e tubagens de serviços : inspecção visual aos tubos

exteriores e válvulas de seccionamento, periodicidade

semestral

• módulos multiuso : testar diferencial premindo o botão de

TESTE e rearmar o interruptor, inspecção visual às tomadas

eléctricas em especial procurando danos por

sobreaquecimento, teste da iluminação através da célula

fotoeléctrica, inspecção visual às torneiras em especial

procurando fugas, inspecção visual geral ao invólucro exterior

em especial procurando fissuras, periodicidade trimestral



Pontões

• módulos emergência :

verificar funcionamento das

portas, verificar manómetro

de pressão do extintor,

verificar caixa de primeiros

socorros em especial

procurando garantir

estanquecidade e validade

dos consumíveis, verificar

bóia em especial retinida,

periodicidade trimestral



Pontões

• escadas quebra-costas :

inspecção visual às

ligações / fixações e a

eventuais danos na

estrutura, limpeza se

necessário, periodicidade

trimestral



Pontões

• pump-out : verificar o

circuito de juzante

através da circulação de

água no circuito da

bomba, periodicidade

mensal; inspecção ao

óleo lubrificante e aos

vedantes da bomba (se

aplicável), periodicidade

trimestral



Sinalização marítima

• sistemas autónomos : inspecção visual

ao estado geral da lanterna e poste /

suporte, limpeza (se necessário),

verificação da operação nocturna,

periodicidade mensal

• sistemas de rede : inspecção visual ao

estado geral da lanterna e poste / suporte,

limpeza (se necessário), verificação da

operação nocturna, verificação da carga da

bateria, verificação do carregador de

baterias (pode disparar e consumir carga),

verificar operação dos painéis,

periodicidade mensal



Pórtico sobre rodas (travelift)



Pórtico sobre rodas (travelift)

Apesar da qualidade generalizada da maioria das máquinas,

há que ter em atenção a manutenção porque:

• Evitar paragens imprevistas por avaria com um barco

suspenso

• Evitar acidentes durante a operação

• Manter protecção da estrutura evitando pintura

deteriorada porque geralmente opera num meio em que o

aspecto visual é importante

• Por questões ambientais ninguém quer óleo derramado no

solo

• Prolongar vida útil do equipamento



Ref. Componente / Sistema 1 2 3 4 5 Manutenção / Verificação 

1 

Motor X     Verifique o óleo no cárter 

Sistema de arrefecimento 
X     Verifique o nível de fluido 

  X   Verifique correias da ventoinha 

Filtro de ar   X   Limpe ou substitua o elemento 

Bateria 
  X   Verifique o nível do electrólito 

   X  Verifique os bornes e as ligações 

2 Depósito do combustível X     Encha o depósito para minimizar a condensação 

3 Sistema hidráulico 

X     Verifique o nível de óleo no reservatório 

   X  Substitua o filtro na tubagem hidráulica 

    X Drene e volte a encher, limpe o respiradouro e os filtros 

4 Pneus  X    Verifique a pressão e o estado 

5 
Pivot da viga superior 

(moente) 
  X   Lubrifique com massa lubrificante 

6 Cabo de aço  X    Verifique se existem danos, lubrifique 

7 Polias     X Lubrifique com massa lubrificante 

8 
Caixas de velocidades da 

transmissão e guinchos 
  X   Verifique o nível de óleo 

9 Cilindros da direcção X     Verifique e realinhe diariamente 

10 
Alavancas de controlo e 

ligações 

  X   
Lubrifique as ligações das alavancas e as cavilhas com lubrificante 

do tipo pulverizador nos pontos que não têm copos de massa 

  X   Verifique o nível de óleo 

11 Copos de massa 

Horas uso / dia Intervalo / Manutenção 

1 a 4 Semanalmente – 20 horas, lubrifique 

5 a 7 Duas vezes por semana, lubrifique 

8 ou mais Diariamente – 8 horas, lubrifique 

12 Correntes 
  X   Verifique e lubrifique 

X     Regule 

13 Transmissão das bombas 
 X    Verifique o óleo 

    X Escoe e encha 

14 Blocos deslizantes   X   Aplique massa lubrificante nos carris 

15 Cintas   X   Verifique se existem danos 

 
1 – Diariamente : 8 horas | 2 – Semanalmente : 20 horas | 3 – Mensalmente : 50 horas 

4 – Semestralmente : 250 horas | 5 – Anualmente : 500 horas 







Grua de bandeira

• Cabo de elevação : 

verificação do estado de 

conservação (oxidação, fios

partidos, desgaste, 

esmagamento, alma), 

inspecção visual à guia do 

cabo

• Teste de fins de curso



Grua de bandeira

• Teste ao travão e limpeza das escovas de travagem do tambor

• Verificação de aperto de fixação do cabo, guincho, motoredutor

de rotação e translação (se aplicável), rolamentos da roda de 

coroa e base da coluna



Grua de bandeira

• Verificação da botoneira de comando

• Verificação de níveis de óleo e lubrificação (trimestralmente)

• Inspecção visual ao estado de conservação da estrutura

incluindo lança) em especial quanto à oxidação



Muito obrigado!



ajudas à navegação
www.almarin.es | +34 933 601 101

movimentação de cargas
www.almovi.pt |+351 214 690 341

marinas, portos de recreio e 
docas de pesca 

www.lindley.pt  | +351 214 692 024


