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MEMÓRIA DESCRITIVA 

SISTEMA DE PLATAFORMAS FLUTUANTES MARINEFLOOR® 

SISTEMA FLUTUANTE DE ATRACAÇÃO A SECO  

Slider System MarineFloor® 

DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA  

O  sistema MarineFloor refere-se a uma estrutura  flutuante modular, adequada para o uso 

marítimo, fluvial, lacustre ou outro, o qual é formada por uma pluralidade de elementos 

flutuantes modulares  interligados entre si de uma forma articulável por meio de conectores 

flexíveis.  

Os elementos flutuantes modulares permitem definir, quando montados em conjunto, uma 

plataforma de atracação simples, dupla ou múltipla (em forma de “T”, de “H”, de “C”, de “S” 

ou outra), muito prática e extremamente funcional, adequada à maior parte das situações em 

que haja necessidade de se formar um píer flutuante para atracação de embarcações, e para a 

transferência ou trânsito de tripulantes e passageiros entre uma embarcação atracada e a 

terra firme, e vice-versa.   

O presente sistema para além das funcionalidades acima descritas, pode também ser utilizado 
para montagem de estruturas diversas tais como:  

1) Palco flutuante destinado a espectáculos efectuados nas margens ou em linhas de 
água (mar, lago, represa e similares), formando uma balsa estilizada, sendo a 
fundeação de tais módulos  efectuada  por meio de pesos  -poitas - lançadas ao fundo 
e fixas por cordas  ou outros, sendo esse aprisionamento auxiliado por tirantes  
localizados nas quinas e presos na praia, barranco ou outro usados como 
estabilizadores. O referido palco pode receber recebe módulos de apoio usados para 
camarins e/ou sanitários. O palco pode receber uma cobertura.  

2) Piscinas flutuantes, com o mesmo sistema de montagem acima descrito 

3) Fluvinas 

4) Plataformas de trabalho ou de recreio.  

Para que possa haver o deslocamento de todo o conjunto montado sobre a água, com a ajuda, 
por exemplo de uma embarcação, existe um elemento integrante do sistema MarineFloor 
auxiliar de tracção (barra de tracção/amarração – guincho de tracção) 

A plataforma/estrutura flutuante modular, independentemente do seu desenho estrutural 

poderá ou não ser fundeado ou ancorado por meio de um sistema de estacas verticais, para o 

que são previstos sistemas de guia para estacas de pequeno diâmetro e sistemas de guia para 

estacas de maior diâmetro. Prevêem-se igualmente meias sapatas com parafuso, (para 

adaptação de acessórios tais como corrimões, escadas, passarelas e outros) aos elementos 
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flutuantes modulares da plataforma  flutuante modular, bem como anteparos de protecção   

para o encosto de embarcações ao píer flutuante. 

Sistema de atracação a seco – Slider System MarineFloor  

Toda a estrutura flutuante projectada com os cubos base MarineFloor poderá integrar um 

sistema de estacionamento a seco para embarcações pessoais motorizadas ou não.  

Para tal efeito foi concebida uma peça designada Slider Ancoradouro (4) que será montada 

conjuntamente com o resto dos elementos, formando um berço receptor da embarcação, 

ficando esta parqueada com o casco fora de água. O sistema funciona exclusivamente com 

utilização da força de impulsão.  

DESENHOS DOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA 

 

 

Elemento  Medidas mm Peso Kg  Material  

Cubo Base 500x500x400  7,1 HDPE 

Cubo c/iluminação (6 unid leds) 500x500x400  7,4 HDPE 

Slider Ancoradouro 1000x500x300  10 HDPE 

Defensa Lateral 500x270x135  1,85 MDPA/EVA 

Perno Central  180x240  0,68 HDPE 

Perno Slider 154x46   0,25 PE 

Perno c/cunho   1,5 PE/Aluminio galvanizado 

Perno de Amarração 180x470 0,8 HDPE 

Barra de tracção/amarração 590x165x20  1,52 PE 

Guincho Sistema de Tracção 380x410x670x75  11,1 Aço revestido 

Cruzeta c/cabeço de amarração reforçada 765x765x200x8 12,57 Aço revestido 

Moldura de amarração 590x590x50  9,1 Aço revestido 

Jogo  ferramentas montagem    1,46 MC Nylon/Aço revestido 

Parafuso, porca e anilha   0,27 PE 
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COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA 

Os elementos integrantes do sistema MarineFloor são fabricados em Polietileno  de alta 
densidade (H.D.P.E – PEAD sigla portuguesa).  O polietileno é um termoplástico derivado do 
eteno. 
O PEAD é também a segunda resina mais reciclada no mundo. 
Esta resina tem alta resistência ao impacto, inclusive em baixas temperaturas, e boa 
resistência contra agentes químicos.  
 

 Resistente à agressões químicas; 
 Bom isolamento térmico; 
 Resistência a intempéries;  
 Fisiologicamente inofensivo;  
 Óptima resistência dieléctrica;  
 Boa resistência à abrasão;  
 Atóxico;  
 Antiaderente;  
 Boa resistência ao calor contínuo;  
 Auto lubrificante; 
 Boa resistência a impactos;  

 
Método de Injecção:  
Moldagem por sopro 
 

CONSIDERAÇÕES  SOBRE A RECICLAGEM DO MATERIAL:  
Sendo um termoplástico de alta densidade o PEAD é um plástico que pode ser reciclado.  
O equipamento Marinefloor tem uma duração de vida bastante elevada (em média 20 anos), 
podendo no fim do seu ciclo de utilização ser reciclado.   

 
Porque não utilizamos um PEADR? (Polietilino de alta densidade reciclado) 
 
“O alto consumo de energia para a produção de metais e de cimento, a pressão em relação à utilização 
de madeira tropical e a abundância de material plástico vêm contribuindo para o desenvolvimento de 
pesquisas e a aplicação dos termoplásticos na construção civil, em elementos estruturais que, em sua 
grande maioria, são constituídos de madeira, de aço e de concreto.  
O progresso dos materiais poliméricos pode ser comprovado pelos diversos produtos que estão sendo 
projetados, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, como passarelas, dormentes, marinas, 
etc.  
Foi escolhido o polietileno de alta densidade (PEAD) reciclado, por ser um dos materiais poliméricos 
rígidos mais disponíveis para reciclagem. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi a caracterização 
do PEAD reciclado.  
Foi determinada a composição do material polimérico (PEAD) reciclado obtido no mercado, por meio dos 
ensaios termoanalíticos: calorimetria exploratória diferencial e análise termogravimétrica.  
Os resultados mostraram que o material fornecido pela empresa de reciclagem é isento dos 
contaminantes comumente encontrados nos materiais reciclados e apresenta um grau de pureza 
bastante significativo.  
A determinação das propriedades mecânicas, por meio dos ensaios de tração, de compressão, de flexão 
e de impacto Izod, finaliza o estudo do material analisado. 
Nesses ensaios, a resistência obtida foi próxima dos valores encontrados na literatura, para o PEAD 
virgem, e pouco inferior à do concreto e à da madeira.  
Entretanto, a rigidez do PEAD reciclado foi bem menor que a dos materiais de construção tradicionais, 
sendo essa sua maior deficiência.  
Concluiu-se que o PEAD reciclado pode ser aplicado em elementos estruturais, desde que sejam 
estudadas possíveis formas de controlar sua deformabilidade, como a incorporação de nervuras, a 
utilização de blendas poliméricas e adição de cargas minerais e de fibras de elevado módulo de 
elasticidade e resistência.”  
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Fonte: Autor: Candian, Lívia Matheus, Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, Brasil.  
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18134/tde-10042008-093848/ 
Mais informação: 
17º CBECIMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais, 15 a 19 de Novembro de 
2006, Foz do Iguaçu, PR, Brasil - RECICLAGEM MECÂNICA E OBTENÇÃO DE COMPÓSITO DE POLIETILENO 
DE  ALTA DENSIDADE E EMBALAGEM LONGA VIDA PÓS-CONSUMO  
http://www.metallum.com.br/17cbecimat/resumos/17Cbecimat-412-027.pdf 

 
A MarineFloor, atenta e interessada numa produção sustentável e ambientalmente 
responsável, acompanha todos os estudos que se vão fazendo para a possibilidade de 
utilização de PEAD reciclado. Até à data, tal ainda não tem sido possível dado o PEAD reciclado 
não responder tecnicamente às exigências que o nosso sistema comporta.   
 
 

CALCULO DE FLUTUAÇÃO PARA UMA ESTRUTURA FLUTUANTE 
 
A capacidade de flutuação de qualquer estrutura a projectar calcula-se tendo em conta os 
seguintes dados:  
 

 Cada cubo  tem um peso de cerca de 7 kg e um volume interior de 98 lt  

 Impulsão superior a 90 kg por cada cubo ou 360 kg por metro quadrado – 4 cubos 

 A altura da parede lateral do cubo acima e abaixo da linha de água,  varia de acordo 
com o quadro abaixo (capacidade de flutuação) sendo inversa a relação entre a carga 
sobre a plataforma e a altura acima da linha de água (mais carga, menos altura entre a 
linha de água e a superficie). 

 
 

 
 
 

 
 
SISTEMAS  DE FUNDEAÇÃO  

Os sistemas de fundeação previstos podem ser realizados conforme os desenhos 

seguidamente ilustrados a titulo meramente exemplificativo, como podem ser estudadas e 

realizadas soluções ad-hoc adaptadas às circunstâncias e condições do local da instalação da 

estrutura.  

 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18134/tde-10042008-093848/
http://www.metallum.com.br/17cbecimat/resumos/17Cbecimat-412-027.pdf
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