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RESUMO 

O aumento do transporte de carga contentorizada por via marítima registado nas últimas décadas, 

bem como as suas perspetivas futuras de crescimento, colocam importantes desafios às 

autoridades portuárias, que se vêm simultaneamente confrontadas com a evolução da frota de 

navios porta-contentores e com uma exigência crescente de redução dos tempos de permanência 

do navio em porto. 

A presente dissertação aborda o tema das operações de carga e descarga de navios porta-

contentores e a influência que os movimentos do navio amarrado têm na eficiência das mesmas. 

O Porto de Leixões foi o caso de estudo analisado, através de modelo numéricos e com a 

implementação de novas ferramentas de análise numérca da dinâmica de navios amarrados, 

apenas recentemente disponíveis no mercado. A perspetiva adotada para a análise foi a da 

avaliação dos efeitos da reconfiguração da bacia do Porto de Leixões e de uma extensão do 

quebramar exterior na amplitude e velocidade dos movimentos dos navios amarrados nos 

terminais norte e sul do porto. A reconfiguração da bacia do porto é motivada pela construção de 

um novo terminal de contentores, para o qual se fez um pré-dimensionamento das defensas e o 

estudo do esquema de amarração. 

O estudo numérico passou por três fases. Na primeira fase foram construídos os modelos da 

batimetria da bacia do Porto de Leixões e do exterior até profundidades de 21 m ZH. Numa 

segunda fase foi analisada a propagação de ondas irregulares unidirecionais. Foi dada especial 

atenção à reprodução dos fenómenos não-lineares que resultam na formação das ondas de longo 

período ligadas e ondas de longo período livres. Na terceira fase analisou-se o comportamento 

dos navios amarrados nos terminais de porta-contentores do Porto de Leixões com os esquemas 

de amarração tipicamente utilizados e com as condições de agitação simuladas no modelo de 

propagação de ondas, de forma a identificar, sob condições comparáveis, as alterações a esse 

comportamento em resultado da extensão do quebramar exterior e da reconfiguração da bacia. 

Foram ainda testados esquemas de amarração para navios no Novo Terminal de Contentores, e 

propostos layout-tipo a ser aplicados mediante o tipo de equipamento presente nos navios.  

De acordo com a análise feita a nova configuração do Porto de Leixões trará benefícios para as 

condições de operacionalidade tanto no Terminal de Contentores Norte como no Terminal de 

Contentores Sul do Porto de Leixões, com reduções significativas dos movimentos dos navios. A 

análise da eficiência dos terminais durante uma operação de carga, com um critério baseado na 

tolerância de encaixe das baionetas na twist-lock para o movimento de avanço mostra que com a 

nova configuração e extensão de quebramar se podem atingir, nas condições de agitação 

estudadas, melhorias de 8% e 16% nos terminais de contentores norte e sul, respetivamente.  

No estudo numérico realizado para o Novo Terminal de Contentores foi demostrado que as 

características dos sistemas de amarração têm um efeito significativo no comportamento do navio 

amarrado, e, por inerência, nas condições de operação no terminal. Foram identificados os 

esquemas de amarração com melhor desempenho para três níveis de rigidez do sistema 

navio/amarras, tendo sido ainda avaliado para cada um dos casos o nível de pré-tensionamento a 

aplicar para o cumprimento dos critérios operacionais considerados.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: terminais contentores, ondas de longo período, navios amarrados, 

condições de operacionalidade, modelação numérica 
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ABSTRACT 

The increase in the transport of containerized cargo by sea over the last decades, as well as its 

future prospects for growth, pose major challenges to the port authorities, which are 

simultaneously confronted with the evolution of the container ship fleet and the increasing 

standards for turnaround time.  

This dissertation deals with container loading and unloading operations and the influence of 

moored ship movements on their efficiency. The Port of Leixões was the case study, analyzed 

through numerical modeling, and with the implementation of new tools for the analysis of moored 

ships dynamics, only recently available in the market. The perspective adopted for the analysis 

was the evaluation of the effects of the reconfiguration of the Leixões Port basin and the extension 

of the external breakwater in the amplitude and velocity of the movements of the ship moored in 

the north and south container terminals of the port. The reconfiguration of the port basin is 

motivated by the construction of a new container terminal, for which a fender design was carried 

out, as well as the study of a possible mooring layout. 

The numerical study went through three main phases. In the first phase, bathymetry models where 

constructed for the Leixões Port basin and for the outside to depths of 21 m ZH. In a second phase 

the propagation of unidirectional irregular waves was analyzed. Special attention was given to the 

reproduction of nonlinear phenomena that results in the formation of long- bound waves and free 

waves. In the third phase, the behavior of the ships moored at the Leixões Port terminals with the 

typical layouts and the simulated agitation conditions in the wave propagation model was 

analyzed, in order to identify, under comparable conditions, the changes to this behavior as a 

result of the extension of the external breakwater and the reconfiguration of the basin. Ship 

mooring schemes were also tested in the New Container Terminal, and proposed layout-type to 

be applied by the type of equipment present on the ships. 

According to the analysis made, the new configuration of the Port of Leixões will bring many 

benefits to the operational conditions in both terminals of the port, with significant reductions in 

ship movements. The analysis of the efficiency of the terminals during a load operation, with a 

criterion based on twist-lock pin tolerance for the surge movement, shows that with the new 

configuration and extension of the breakwater, improvements of 8% and 16% in container 

terminals north and south, respectively. 

In the numerical study carried out for the New Container Terminal, it was demonstrated that the 

characteristics of the mooring systems have a significant effect on the behavior of the moored 

vessel and, consequently, on the terminal operating conditions. The mooring layout with better 

performance were identified for three levels of stiffness of the ship / mooring system, and the pre-

tensioning level to be applied for the operational criteria considered was also evaluated for each 

case. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Container terminals, long-period waves, moored ships, operational conditions, 

numerical modeling 
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SIMBOLOGIA 

𝐴11 ........... massa adicionada associada ao modo de avanço em fase com aceleração dessa oscilação  

𝐴𝑐 ............ área do navio sujeita à ação da corrente 

𝐴𝑘𝑗 ........... matriz de inércia adicionada 

𝐴𝑤 ............ área do navio à linha de água 

𝐴𝑤 ............ área do navio sujeita à ação do vento (wind area) 

𝐵𝑀̅̅̅̅ ̅ ........... raio metacêntrico 

𝐵𝑘𝑗 ........... matriz de amortecimento  

𝐶𝐵 ............ coeficiente de bloco 

𝐶𝐸 ............ coeficiente de excentricidade 

𝐶𝑀 ............ coeficiente de massa adicionada (adimensional) 

𝐶𝑐 ............. coeficiente de configuração do cais 

𝐶𝑐 ............. coeficiente hidrodinâmico do navio para cálculo da ação da corrente 

𝐶𝑑 .......... coeficiente de arrastamento (drag coeficient) 

𝐶𝑘𝑗 ........... matriz de forças de restituição hidrostáticas 

𝐶𝑟 ............. coeficiente de reflexão 

𝐶𝑠 ............. coeficiente de rigidez relativa do casco do navio  

𝐶𝑡 ............. coeficiente de transmissão 

𝐷𝑇𝑝 .......... direção média correspondente ao período de pico 

𝐷𝑘𝑗 ........... matriz de forças de restituição elásticas dos cabos de amarração 

𝐸𝑘𝑗 ........... matriz de forças de restituição elásticas das defensas 

𝐸𝑟 ............. energia nominal 

𝐹𝑐 ............. ação da corrente sobre o navio (componente estática) 

𝐹𝑘 ............. matriz das forças exteriores a atuar no navio 

𝐹𝑤 ............ ação do vento sobre o navio (componente estática) 

𝐹𝑧 ............. força externa a atuar no navio 

𝐺𝑀̅̅̅̅̅ ........... altura metacêntrica 

𝐻1/3 ........ média do terço superior das alturas de onda mais elevadas 

𝐻𝑆,𝑙𝑝𝑏 ....... energia das ondas de longo período ligadas 

𝐻𝑆,𝑙𝑝𝑓 ....... energia das ondas de longo período livres 

𝐻𝑑𝑒𝑠 ......... altura de onda de projeto 

𝐻𝑚𝑎𝑥 ........ máxima altura de onda 

𝐻𝑠,𝑖 ........... energia das ondas costeiras (inshore)  
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𝐻𝑠,𝑙𝑝 ......... energia das ondas infragravíticas 

𝐻𝑠,𝑜
2  .......... energia da ondulação 

𝐻𝑠,𝑣
2  .......... energia das vagas 

𝐻𝑠 ............ altura significativa de onda 

𝐼𝑥𝑥 ............ momento de inércia em torno de 𝑥 

𝐾𝐶 ............ folga sob a quilha 

𝐾𝑑 ............ coeficiente de difração 

𝐾𝑒
′ .......... coeficiente de difração efetivo 

𝐾𝑚𝑙 .......... rigidez de um cabo de amarração segundo a direção do modo de oscilação de avanço 

𝐾𝑥𝑥 ........... raio de giração em relação ao eixo longitudinal 𝑥 

𝐿𝑜𝑎 ........... comprimento fora-a-fora do navio 

𝐿𝑝𝑝 ........... comprimento entre perpendiculares 

𝑀𝑘𝑗 .......... matriz de inércia do navio livre 

𝑃𝑈 ............ projeção horizontal da defensa 

𝑅𝐵 ............ raio da proa 

𝑅𝑟 ............ reação nominal 

𝑆𝑚𝑎𝑥 ........ espaçamento máximo entre defensas 

�̅� .............. período de onda médio  

𝑇𝐻𝑠 ........... período de onda média 

𝑇𝑝 ............. período de pico 

𝑇𝑟 ............. período de retorno 

𝑉10.1 𝑚𝑖𝑛 ... Velocidade média do vento a 10 metros de altura e com rajadas de vento de 1 minuto 

𝑉𝐵............. velocidade do navio na acostagem 

𝑉𝑐 ............. velocidade da corrente 

𝑉𝑐.1 𝑚𝑖𝑛 ........ Velocidade média da corrente a uma profundidade de 50% do calado do navio num 

intervalo de 1 min 

𝑐𝑐𝑟 ............ coeficiente de amortecimento crítico  

𝑓𝑎 ............. força de amortecimento  

𝑚0............ momento de ordem zero 

𝑝0 ............. amplitude da solicitação periódica a atuar no sistema massa-mola 

�̈� .............. aceleração da mola 

�̇� .............. velocidade da mola 

𝑢0 ............. posição inicial da mola 

𝑢1 ............. pico de deslocamento 
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𝑢2 ............. pico de deslocamento 

𝑢𝑤 ............ velocidade do vento 

�̅� .............. frequência da solicitação periódica a atuar no sistema massa-mola 

𝑤𝑎 ............ frequência angular amortecida da oscilação da mola 

�̈� ............... aceleração vertical do navio 

𝛾𝑤 ............ peso volúmico da água 

𝛿𝐹 ............. deformação na defensa 

�̈� .............. aceleração angular do navio 

𝜃𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 ..... ângulo de contacto do casco com a defensa em planta 

𝜌𝑎𝑟 ........... massa específica do ar 

∆ .............. deslocamento do navio  

∆𝑡 ............. passo de cálculo 

∆𝑥 ............ resolução espacial 

∇ .............. volume de água deslocado 

A .............. constante da solução geral da equação dinâmica da mola 

B .............. constante da solução geral da equação dinâmica da mola 

I ............... momento de inércia 

T .............. período natural da oscilação da mola 

δ ............... deslocamento 

ξ ............... fator de amortecimento  

𝐵 .............. boca do navio 

𝐵 .............. centro de impulso 

𝐵′ ............. centro de impulso após adorno 

𝐶 .............. coeficiente de esponja 

𝐶 .............. distância mínima entre o costado do navio e o cais 

𝐷 .............. diâmetro característico do enrocamento 

𝐷 .............. fator de amplificação dinâmica 

𝐸 .............. energia absorvida pela defensa 

𝐹 .............. força de reação da defensa 

𝐺 .............. centro de gravidade 

𝐺𝑍 ............ braço restaurador (righting lever) 

𝐻 .............. altura da onda incidente  

𝐾 .............. raio de giração 
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𝐿 .............. comprimento de onda 

𝑀 ............. momento restaurador 

𝑁 .............. espessura da esponja 

𝑃 .............. coeficiente de permeabilidade 

𝑃 .............. pressão no casco do navio 

𝑃 .............. produtividade das operações de carga/descarga 

𝑃𝑅 ............ parâmetro de rugosidade 

𝑅 .............. distância entre o centro de gravidade do navio e o ponto de impacto 

𝑅 .............. percentagem de risco  

𝑆............... densidade espetral de energia 

𝑇 .............. calado do navio 

𝑇 .............. parâmetro de transmissão 

𝑇 .............. período da onda 

𝑊′𝐿′ ......... linha de água após adorno  

𝑊𝐿 ........... linha de água 

𝑎 .............. coeficiente de esponja da primeira camada 

𝑐 ............... celeridade da onda 

𝑐 ............... coeficiente de amortecimento  

𝑑 .............. profundidade de água  

𝑓 .............. frequência da componente da agitação incidente 

𝑔 .............. aceleração da gravidade 

𝑖 ............... número da camada em relação à camada inicial 

𝑘 .............. constante elástica da mola 

𝑙 ............... comprimento da bacia 

𝑚 ............. massa da mola 

𝑛 .............. modos de oscilação da onda estacionária 

𝑛 .............. número de anos 

𝑟 ............... razão de frequências 

𝑠 ............... constante da solução geral da equação dinâmica da mola com amortecimento 

𝑠 ............... espaçamento entre defensas 

𝑡 ............... instante no tempo  

𝑡 ............... tempo de compressão da defensa 

𝑢 .............. deslocamento da mola 
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𝑣 .............. velocidade do movimento  

𝑤 .............. frequência angular natural da oscilação da mola 

𝑥 .............. posição da onda 

𝑧 ............... deslocamento vertical do navio 

𝛥𝑙 ............. deformação do cabo 

𝛳 .............. rotação do navio 

𝛼 .............. declive do talude da estrutura 

𝜁 ............... número de Iribarren (surf similarity parameter) 

𝜂 .............. elevação da superfície da água 

𝜃 .............. direção da componente da agitação incidente 

𝜆 ............... comprimento de onda 

𝜇 .............. coeficiente de atrito 

 

ABREVIATURAS 

2D ............ Bidimensional 

3D ............ Tridimensional 

AIS .......... Automation Identification System 

ANT......... Anteporto 

APDL ...... Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo S.A 

BE ............ Bathymetry Editor 

BW .......... Boussinesq Wave 

CFL ......... Número de Courant-Friedrichs-Lewy 

CV ........... Constant velocity compression 

D1N ......... Doca 1 Norte 

D1S .......... Doca 1 Sul 

D2N ......... Doca 2 Norte 

D2S .......... Doca 2 Sul 

D4N ......... Doca 4 Norte 

DHI .......... Danish Hydraulic Institute 

DWT ........ Deadweight Tonnage/Porte 

E .............. Este 

ENE ......... És-nordeste 

ESE .......... És-sudeste 
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FEUP ....... Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

FFT .......... Fast Fourier Transform  

FM ........... Flow Model 

FRC ......... Frequency Response Calculator 

GL ........... Graus de Liberdade 

GUI .......... Graphical User Interface 

HHLA ...... Hamburger Hafen und Logistik AG 

HMPE ...... High Modulus polyethylene 

IFFT......... Inverse Fast Fourier Transformation 

IH ............ Instituto Hidrográfico 

IHRH ....... Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos 

IMO ......... International Maritime Organization 

IP 1 .......... Itinerário Principal 1 

IP 4 .......... Itinerário Principal 4 

IST ........... Instituto Superior Técnico  

IWRC  ..... Independent wire rope core  

LCP ......... Liquid-crystal polymer 

LSA ......... Linear Spectral Analysis 

M21 ......... MIKE 21 

MA .......... Mooring Analysis 

MBL  ....... Minimum breaking load 

MG .......... Mesh Generator  

MS0 ......... Molhe Sul 

MU0 ........ Multiusos 

N .............. Norte 

N .............. Norte 

NE ........... Nordeste 

NNE......... Nor-nordeste 

NNW ....... Nor-noroeste 

NTC ......... Novo terminal de contentores do Porto de Leixões 

NW .......... Noroeste 

OCIMF .... Oil Companies International Marine Forum  

PIANC ..... The World Association for Waterborne Transport Infrastructure 
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PMAV ..... Preia-mar de águas vivas 

ROM ........ Recomendaciones de Obras Marítimas 

S .............. Sul 

SE ............ Sudeste 

SE ............ Sudeste 

SHRHA ... Secção de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente 

SSE .......... Su-sudeste 

SSW......... Su-sudoeste 

STS .......... Ship-to-shore crane 

SW ........... Sudoeste 

SW ........... Spectral Waves 

TCL ......... Terminal de Contentores de Leixões, S.A. 

TCN ......... Terminal de contentores Norte do Porto de Leixões 

TCS ......... Terminal de contentores Sul do Porto de Leixões 

TCZ ......... Terminal de Cruzeiros 

TEU ......... Twenty-foot Equivalent Unit 

USACE .... United States Army Corp of Engineers 

VILPL ..... Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões 

VR ........... Vessel Response 

W ............. Oeste 

W ............. Oeste 

WNW ...... Oés-noroeste 

WSW ....... Oés-sudoeste 

ZH ........... Zero hidrográfico 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

Ao longo das últimas décadas o transporte marítimo contentorizado tem vindo a consolidar a sua 

posição no mercado de transporte marítimo de bens e mercadorias, promovendo e colhendo frutos 

da implementação generalizada do paradigma do transporte intermodal traduzido na 

especialização das infraestruturas, equipamentos, técnicas e na melhor coordenação dos vários 

agentes envolvidos. O aumento da competição entre as empresas transportadoras leva à procura 

constante de formas de melhorar o desempenho de todo o processo e torná-lo mais económico. 

Disso é exemplo a evolução da frota mundial de navios porta-contentores, cuja capacidade média 

tem vindo a aumentar todos os anos. As autoridades portuárias são assim confrontadas com o 

desafio de responder à evolução e às novas exigências do transporte marítimo contentorizado, 

atualizando os seus equipamentos, otimizando a ocupação de espaço, adaptando as suas estruturas 

e infraestruturas ou mesmo construindo novas.  

Em terminais porta-contentores é prioritária a redução do tempo de permanência do navio no 

porto. Assim, a autoridade portuária deve concentrar esforços no aumento da produtividade dos 

terminais. Existe uma relação bem estabelecida entre a eficiência do processo de carga/descarga 

e os movimentos do navio amarrado, que devem ser mantidos dentro dos limites operacionais e 

de segurança durante o maior período de tempo possível. Nesse sentido, o estudo da dinâmica do 

navio e a sua relação com o sistema de amarração, a estrutura de acostagem e a própria bacia 

portuária pode permitir identificar a origem de alguns problemas sentidos ou apontar ineficiências 

e oportunidades de otimização dos sistemas.  

Os modelos numéricos são uma poderosa ferramenta de análise da hidrodinâmica marítima e do 

comportamento dinâmico de navios amarrados, sendo capazes de simular os vários e complexos 

fenómenos em jogo, em tempos reduzidos e a custos baixos. Nesta dissertação foram aplicados 

os modelos numéricos MIKE 21 Boussinesq Wave e MIKE 21 Mooring Analysis, da DHI, para 

estudar o comportamento dos navios porta-contentores amarrados no terminal de contentores 

norte e terminal de contentores sul do Porto de Leixões. Ressalva-se que o módulo MIKE 21 

Mooring Analysis é o mais recente da suíte MIKE, disponível desde maio de 2017, pelo que a sua 

aplicação em contexto académico é inédita.  

A aplicação dos modelos numéricos envolveu uma caracterização detalhada dos vários elementos 

geométricos, batimétricos, hidrodinâmicos e hidromecânicos necessários à sua parametrização. 

Nesse sentido foi imprescindível a colaboração da APDL, que facilitou o acesso aos terminais e 

forneceu dados que, de outra forma, dificilmente seriam obtidos.  
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Concretamente, o que se pretendeu atingir nesta dissertação foi o seguinte:  

• caracterizar os terminais de contentores quanto às suas funções, layout geral e influência 

do mesmo no desenrolar das operações, bem como os tipos de estruturas tipicamente 

usadas;  

• discutir a influência do sistema de acostagem e de amarração na redução dos movimentos 

dos navios e identificar as singularidades dos navios porta-contentores que diferenciam o 

dimensionamento dos sistemas de acostagem e a definição do layout de amarração deste 

tipo de navios em relação a outros; 

• apresentar e caracterizar, sobretudo de um ponto de vista qualitativo e da perceção física 

dos fenómenos, as principais ações do ambiente marítimo que influenciam o 

comportamento do navio porta-contentores;  

• descrever as principais transformações físicas das ondas na relação com as fronteiras 

sólidas do porto, assim como os processos não-lineares que se dão na propagação da onda 

em zonas intermédias e costeiras;  

• debruçar sobre os principais elementos da hidromecânica de navios partindo da dedução 

e análise das formulações de base da analogia ao sistema massa-mola, e relacionar o 

comportamento hidrodinâmico do navio com o sistema de amarração e com a agitação 

incidente; 

• abordar integralmente o processo de carga e descarga de navios porta-contentores e 

identificar de forma concreta como se geram as perdas de produtividade com os 

movimentos do navio;  

• reunir e discutir a aplicação de limites operacionais e de segurança propostos por diversos 

autores para navios porta-contentores;  

• caracterizar um caso de estudo com vista à aplicação inédita de um modelo numérico de 

simulação do comportamento de navios amarrados;  

• construir modelos da batimetria do caso de estudo;  

• estudar a propagação de ondas irregulares nos modelos construídos; 

• perceber as implicações de uma alteração estrutural no caso de estudo para o 

comportamento dos navios nos terminais de porta-contentores e para a eficiência do 

processo de carga e descarga, tendo por base os limites operacionais reunidos;  

• pré-dimensionar o sistema de acostagem de um novo terminal de contentores no caso de 

estudo;  

• definir layouts-tipo para o navio de projeto do NTC. 

 

1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Em termos de conteúdo, a presente dissertação está organizada da seguinte forma:  

• No capítulo 2 são apresentados alguns conceitos relativos à organização espacial dos 

terminais contentores e da relação entre o layout do terminal, nomeadamente do parque 

de contentores, e a forma como são conduzidas as operações no terminal e os 

equipamentos que são empregues. São identificados os tipos de estrutura empregues em 



 Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 

 

3 

 

terminais de contentores, e, para as mais comuns, são caracterizados os aspetos relativos 

ao principio de funcionamento e materiais utilizados bem como algumas das vantagens 

ou desvantagens que cada solução construtiva possa ter. São ainda brevemente apontados 

os vários elementos a ser decididos na definição da geometria em planta e em alçado do 

terminal, bem como os principais fatores que os condicionam. Num segundo ponto são 

apresentados os sistemas usados para a acostagem a amarração dos navios. São descritos 

os princípios de funcionamento das defensas e discutidos alguns os aspetos particulares 

do seu dimensionamento em terminais porta-contentores. De forma semelhante, são 

descritos os principais objetivos do sistema de amarração, quais as funções dos diferentes 

grupos de cabos no layout, quais os aspetos particulares dos navios porta-contentores que 

condicionam a definição do layout. Reunidas várias recomendações relativas à 

disposição, número e características dos cabos é apresentado um esquema de um possível 

layout-tipo de um navio porta-contentores.  

• No capítulo 3 são identificadas as principais ações do ambiente marítimo com influência 

no comportamento de navios. É dada especial atenção à ação das ondas, sendo 

identificados os vários tipos de ondas, os seus processos de geração e quais os processos 

de transformação que as mesmas sofrem na sua propagação em direção a zonas costeiras 

e no contacto com estruturas portuárias. São dispostas e analisadas as formulações básicas 

do comportamento do navio livre e amarrado, sendo introduzidos alguns conceitos 

relativos a alguns comportamentos hidrodinâmicos de maior complexidade. É também 

feita uma análise do processo de carga/descarga, procurando perceber as várias fases do 

processo, quais os equipamentos envolvidos e suas limitações e a interação dos mesmos 

com o navio amarrado. São apresentados e discutidos vários limites operacionais e de 

segurança para navios amarrados em terminais porta-contentores.   

• No capítulo 4 desenvolve-se o estudo de caso. Numa primeira parte é feita a 

caracterização do mesmo. De seguida é apresentado o modelo numérico usado no mesmo 

e por fim é feita a aplicação do modelo ao caso de estudo. O caso de estudo envolve o 

estudo dos dois terminais de contentores existentes do Porto de Leixões, e ainda o estudo 

de um novo terminal de contentores. São analisados os efeitos da nova configuração do 

Porto nas condições de operação no TCN e TCS e ainda é proposto o layout “ideal” para 

o NTC com base nas características dos cabos de amarração que o equiparem.   

• No capítulo 5 apresentam-se sumariamente as conclusões retiradas do estudo numérico e 

identificam-se oportunidades para desenvolvimentos futuros, com vista a melhorar 

aspetos do modelo, complementar e fundamentar as conclusões extraídas.   
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2 
TERMINAIS PORTUÁRIOS PARA 

NAVIOS PORTA-CONTENTORES 

 

 

2.1. LAYOUT GERAL 

Os terminais portuários são estruturas implantadas no interior de portos e cujos objetivos 

primordiais são proporcionar ao navio condições adequadas e seguras para a sua permanência em 

porto e para o desenvolvimento da sua atividade.  

O transporte marítimo abrange atividades de diversa índole, com particularidades e necessidades 

próprias e como, tal, desde sempre, os navios foram sendo adaptados e especializados para o 

desenvolvimento de atividades específicas, Figura 2-1, existindo atualmente uma vasta gama de 

tipos de navios. Naturalmente, e em linha com o objetivo de proporcionar aos navios condições 

adequadas ao desenvolvimento da sua atividade, também do lado dos portos é feita a 

especialização e adequação dos meios e das estruturas às singularidades de cada atividade.  

 

 

Figura 2-1 - Carraca, navio português utilizado durante os séculos XV e XVI, e criado especificamente 

para o transporte de mercadorias (https://pt.wikipedia.org/wiki/Carraca). 

 

Os terminais para navios porta-contentores são infraestruturas especialmente dedicadas à 

movimentação de contentores de e para os navios porta-contentores atracados no cais do terminal, 

bem como às operações ligadas à armazenagem, receção e expedição dos mesmos. Distinguem-

se dos outros tipos de terminais essencialmente pelo tipo de equipamento presente no terminal, 
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especializado e adaptado à manipulação dos contentores, e pela existência de uma área anexa ao 

cais na qual são armazenados contentores. A opção pela construção de uma zona de grandes 

dimensões terraplenada e pavimentada anexa ao cais para armazenamento de contentores 

justifica-se nestes terminais pela poupança conseguida em custos e tempo de transporte, bem 

como pela maior simplicidade geral das operações, face à alternativa que seria estes ficarem 

estacionados numa área externa ao terminal.  

Um terminal de contentores é constituído por pelo menos três áreas operacionais: a área de 

desembarque, que se estende desde a frente de acostagem até ao parque de contentores e onde são 

conduzidas as operações de carga e descarga dos navios porta-contentores; o parque de 

contentores, uma área anexa ao cais onde é feito o armazenamento de contentores; e a área 

terminal de operações terrestres, na qual se faz o armazenamento, manutenção e reparação dos 

contentores vazios, receção/expedição dos contentores, bem como os procedimentos de despacho 

aduaneiro, parqueamento de veículos, entre outros, e onde se encontram geralmente as instalações 

administrativas e de suporte. É uma área de interface com o exterior do porto, geralmente dotada 

de ligações rodoviárias ou ferroviárias privilegiadas à hinterland. O layout geral de um terminal 

de navios porta-contentores deverá ser algo como o que se encontra na Figura 2-2. 

 

 

Figura 2-2 - Layout geral de um terminal para navios porta-contentores (adaptado de Brinkmann, 2005). 
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É possível verificar que o layout geral dos diversos terminais porta-contentores é relativamente 

homogêneo, mesmo quando comparados portos com volumes de movimentação de mercadorias 

a escalas bastante diferentes, como se pode constatar na Figura 2-3, em que se apresentam vistas 

aéreas de terminais de contentores de três portos: Singapura, que movimenta anualmente um 

volume a rondar os 30 milhões de TEU; Hamburgo, que ronda os 9 milhões de TEU anuais; e 

Leixões que movimenta anualmente para lá de 600 mil TEU. Na área de desembarque é comum, 

aos terminais de porta-contentores, o emprego de uma estrutura de cais aderente de frente 

contínua, equipada com defensas e cabeços de amarração para a acostagem e amarração, e carris 

por onde se movem as gruas, ao longo do cais. As gruas utilizadas são em essência iguais, 

conhecidas como gruas pórtico de cais, sendo que a diferença fundamental entre elas se regista 

ao nível de dimensões, em especial a altura da estrutura e o comprimento da lança, que estão 

naturalmente em correspondência com as dimensões dos navios servidos por cada um dos portos, 

notando-se ainda a tendência no aumento do número de gruas que operam por cada navio com o 

aumento do comprimento de fora-a-fora dos mesmos. O parque de contentores situa-se na zona 

imediatamente posterior à zona de desembarque, e a sua extensão é várias vezes superior à desta. 

Nesta área, os contentores são agrupados de tal forma que formam, entre eles, vias de circulação 

para os veículos e equipamentos portuários, permitindo que estes se desloquem quer 

transversalmente, quer paralelamente ao cais.  

 

 

Figura 2-3 - Da esquerda para a direita: Porto de Singapura na Républica de Singapura, Porto de 

Hamburgo na Alemanha, e Porto de Leixões em Portugal (Google Digital Globe, 2017). 

 

Existem diferentes possibilidades para a disposição dos contentores no parque de contentores, 

cuja definição dependerá das áreas disponíveis, do número de contentores que são movimentados, 

dos equipamentos disponíveis, do sistema operacional implementado e do modo de transporte 

para a hinterland. Como foi já referido, os contentores são colocados em grupos, de tal forma que 

passam a existir entre eles caminhos de circulação. Os espaçamentos entre estes grupos e entre as 

filas de contentores afetam decisivamente o número de contentores que é possível armazenar num 

mesmo espaço. Para maior aproveitamento da superfície do parque de contentores, utiliza-se uma 

disposição mais compacta, conhecida como block stacking (tradução livre: empilhamento em 

bloco). Nesta disposição os contentores são empilhados nos grupos, sem espaçamento entre eles. 

A opção por block stacks implica necessariamente a utilização de gruas-portal para o seu 

empilhamento. Em alternativa, no linear stacking (tradução livre: empilhamento em fileira), é 

deixado espaço entre as filas de contentores, percebendo-se ainda assim a formação de grupos 

maiores de contentores. Neste caso, é possível utilizar equipamentos mais ligeiros e flexíveis 

como os straddle carriers. Em ambos os casos, os contentores são empilhados geralmente a uma 



Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 
 

8 

 

altura de até 4 contentores.  Uma terceira forma de empilhamento, mais rara, aplicada a casos em 

que a área disponível é manifestamente reduzida face às necessidades de armazenamento, é o 

high-bay racking, que é uma forma de armazenamento em estantes elevadas, podendo apresentar 

alturas de armazenamento de até 12 níveis (Brinkmann, 2011), e que está geralmente associada a 

sistemas de gestão integrados e a altos níveis de automação.  

Voltando às configurações mais tradicionais, de block stacks e linear stacks, existem ainda alguns 

aspetos adicionais relativamente à orientação dos contentores e relativamente à organização dos 

grupos de contentores que interessam salientar. A prática mais comum é a de armazenar os 

contentores orientados paralelamente ao cais. Neste layout, a carga/descarga de veículos é feita 

ao longo das vias horizontais, que incluem a que se estende até à frente de acostagem, ao passo 

que as vias verticais são usadas exclusivamente para tráfego. Essa é de resto a situação que se 

constata nos três terminais porta-contentores expostos na Figura 2-3. Nos casos em que a 

receção/expedição de contentores é feita por veículos terrestres (camiões), é possível que estes 

sejam carregados e descarregados muito próximo ou mesmo no meio do próprio parque de 

contentores, situação na qual a área de operações terrestres está integrada e quase se confunde 

com a área de armazenamento de contentores. Já quando o modo de transporte para a hinterland 

é por ferrovia, a distinção e distanciamento entre as duas áreas funcionais são mais vincados, já 

que a interceção entre as linhas férreas e o percurso dos veículos portuários deverá ser evitada, 

por motivos que se prendem com a eficiência e segurança das operações.  

Outros terminais usam um layout vertical, em que os contentores são armazenados 

perpendicularmente ao cais. Neste caso é formado um anel de contentores, com apenas duas vias 

horizontais, para tráfego: aquela que é formada pelo espaço entre a zona de desembarque e a 

primeira fileira de contentores, e a que se forma no fim das pilhas.  As vias verticais atravessam 

toda a fileira de contentores, e são usadas para a carga e descarga de veículos que se deslocam até 

junto das gruas-portal com consola (rail mounted gantry crane with cantilever) para o efeito. 

Devido à existência de menos cruzamentos entre vias, e pela existência de vias que atravessam 

toda a área do parque de contentores desde a área de desembarque até à zona terminal de 

operações terrestres, os veículos portuários podem deslocar-se a maior velocidade, o que se traduz 

em maior produtividade. O layout vertical possibilita ainda a aplicação de um sistema operacional 

relativamente recente, em que a tónica está acente nas possibilidades de automatização e na quase 

completa independência entre as várias fases da operação no terminal. Este modelo baseia-se na 

divisão da operação em subsistemas, o que possibilita que cada um deles possa trabalhar de forma 

quase-independente, maximizando o rendimento das partes e do todo. Isto é concretizado através 

da criação das denominadas buffer zones entre áreas as funcionais, que são zonas comuns que 

servem de interface à operação que é feita em cada área. Assim, o trabalho de carga/descarga na 

área de desembarque, de armazenamento e empilhamento na área do parque de contentores, e de 

receção e expedição dos contentores passam a estar dissociados. A comunicação horizontal entre 

as áreas é assegurada por veículos portuários. Os camiões deixam assim de se mover pelo terminal 

para receber ou entregar os contentores, e passam a estar estacionados num terminal próprio, 

geralmente à boca da pilha vertical de contentores, onde são carregados por straddle carriers. 

Este sistema faz uso de altos níveis de automatização dos processos, para coordenar as operações. 

É possível ver este layout aplicado num outro terminal do Porto de Hamburgo o HHLA Container 

Terminal Alterwerder. No caso, a ligação à hinterland é por ferrovia, Tabela 2-4. 
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Figura 2-4 - Aplicação do layout vertical automatizado HHLA Container Terminal Alterwerder do Porto de 

Hamburgo. A representação esquemática ilustra os vários subsistemas que se formam (2017). 

 

O grosso de contentores movimentados num terminal é usualmente do tipo import-export, sendo 

que os restantes entram no porto para operações de transhipment (transbordo). Entre as operações 

de movimentação propriamente ditas, cargas/descargas e receção/expedição, os contentores 

permanecem como foi já referido, no parque de contentores. O parque de contentores é, então, 

como uma área intermédia de armazenamento onde os contentores podem ficar desde algumas 

horas até semanas (Brinkmann, 2011). A disposição dos contentores no parque de contentores 

não deve ser arbitrária, e para lá da ordem geométrica da qual se deram exemplos acima neste 

texto, a organização dos contentores virada para o planeamento de operações deve estar presente. 

A forma de organização mais primária é a da segregação dos contentores import e export, já que 

tem destinos diferentes, um segue para a área de desembarque e o outro para o terminal de 

operações terrestres, e serão movimentados por equipamentos diferentes. O nível seguinte à 

segregação de contentores export/import é o do planeamento prévio das operações e ordenamento 

dos contentores por ordem de delivery, navio, destino ou peso. Desta forma é possível diminuir o 

tempo total de permanência dos navios no porto através da diminuição dos tempos de ciclo por 

carga ou por descarga de contentores, que é fundamentalmente conseguida pela redução do tempo 

da transferência horizontal de contentores entre áreas funcionais. O objetivo passa, também, por 

tirar partido da característica muito particular dos terminais de contentores que é a possibilidade 

de operar em double-cycle. Já que muitos dos equipamentos portuários trabalham em “vaivém” 

(esta característica é especialmente notória nas gruas pórtico de cais) abre-se a possibilidade de 

num movimento de ida-e-volta se realizar um processo da operação de carga e um processo da 

operação de descarga. Os terminais com alto nível de automatização são capazes de explorar ao 

máximo esta capacidade através da disposição otimizada dos contentores pelo parque de 

contentores. 

A escolha do sistema operacional é a decisão sobre o modelo de funcionamento do terminal, em 

especial sobre que equipamentos serão utilizados nas operações, quais os seus processos 

individuais, as suas inter-relações ou processos coletivos, bem com a forma como se integram nas 

diferentes áreas operacionais. O sistema operacional irá condicionar decisivamente o layout geral 

do terminal e os layouts específicos das áreas funcionais. A escolha do sistema operacional é 

fundamental na conceção de um terminal de contentores, no entanto não será explorada no 

presente trabalho, pois o âmbito do mesmo não é alargado a todo o processo de conceção de 

terminais, já que o foco está na parte física e estrutural do problema.  

 

2.2. TIPO DE CAIS 

As características das operações à volta da carga e descarga de navios-contentores, seja por 

exemplo em relação ao tamanho, composição e frequência de chegada dos navios que usam o 
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terminal; dimensões, local de implantação e necessidades de mobilidade dos equipamentos e 

veículos portuários; das áreas adstritas à deposição e empilhamento dos contentores; e das cargas 

que a estrutura do terminal deve sustentar, levam a que certas opções estruturais para os terminais 

porta-contentores sejam mais adequadas ou mesmo inevitáveis, e por isso de forma geral comuns 

entre os terminais do género. A classificação do tipo estrutural ou natureza das obras acostáveis 

pode ser formulada mediante diversos pontos de vista: quanto à sua disposição em planta, 

configuração do paramento frontal, papel na retenção de terras, mecanismo de transferência de 

energia para a fundação, materiais usados, entre outras. Ressalva-se, desde já, que modelo de 

classificação apresentado no seguimento deste texto, foi assim montado com o intuito de seguir 

uma sequência lógica de classificação direcionada para o caso particular das estruturas de 

acostagem para terminais de contentores.  

Relativamente à sua configuração em planta, as estruturas de acostagem podem ser divididas em 

dois grandes grupos: o das estruturas contínuas, isto é, em que o cais é corrido e a acostagem pode 

ser feita em toda a sua extensão; e o das estruturas discretas, que estão subdivididas em elementos 

isolados que realizam funções específicas de acostagem, suporte de equipamentos e amarração 

dos navios (Alfredini, 2014). Entre as estruturas contínuas pode ser feita uma segunda distinção 

entre as que são destacadas, cuja ligação à costa se limita a uma faixa estreita de terra a partir da 

qual a estrutura se projeta perpendicularmente, ou num ângulo, da costa para o mar (caso das 

estruturas do tipo pier e jetty); e as que são aderentes, que se apresentam paralelas à costa e ligadas 

em toda a sua extensão ao terrapleno adjacente. Pelas características das operações levadas a cabo 

nos terminais de contentores, e das quais se salientam a necessidade de uma área adjacente ao 

cais para o armazenamento de contentores e a necessidade de que as operações de carga e descarga 

se possam realizar a toda a largura do navio, o que implica que se possam instalar equipamentos 

de movimentação de carga do tipo deslizante, as soluções aderentes de cais contínuo apresentam-

se como as mais adequadas para constituírem terminais de navios porta-contentores. Existem 

múltiplas variantes construtivas que se enquadram no perfil deste tipo de estruturas, Figura 2-5, 

sendo que a opção por uma destas variantes terá de ser ponderada mediante fatores como a 

magnitude das cargas que atuam na estrutura; as condições do solo; topografia; o regime de marés 

local; o nível de abrigo à agitação marítima; os materiais necessários; o processo construtivo da 

solução, na forma da disponibilidade dos meios e equipamentos adequados ou da experiência e 

conhecimento para a realização da solução; as dimensões dos navios que se vão servir do terminal; 

o nível de serviço que se pretende atender; os efeitos da solução nas condições de tranquilidade 

dentro do porto; o tempo disponível para a construção; a previsão de futuras expansões; e a 

avaliação dos impactos económicos e ambientais da solução; corrosividade do meio, entre outras.  

As obras de acostagem para navios porta-contentores podem ser decompostas em várias partes e 

elementos constituintes que se elencam de seguida. Esta decomposição será útil, também, para 

confrontar as várias soluções construtivas e clarificar as suas diferenças. De forma geral, podem 

definir-se as seguintes partes (ROM, 2012): 

• Fundação: parte da obra encarregada de transmitir ao terreno as cargas da estrutura; 

• Estrutura: elemento ou conjunto de elementos cuja missão fundamental é conservar a 

forma do cais, fazendo frente às ações atuantes e transmitindo-as à fundação; 

• Superestrutura: é o elemento destinado a solidarizar pela parte superior o conjunto de 

segmentos estruturais, bem como oferecer uma linha de acostagem contínua, assim como 

permitir a transmissão e repartição das ações de uso e exploração sobre a estrutura 
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resistente. Por outro lado, permite também corrigir os defeitos construtivos de 

alinhamento e desnível entre segmentos da estrutura;  

• Terrapleno: é o material que se coloca no tardoz da estrutura para criar um parque 

adjacente. Sendo também de certa forma uma estrutura, deve ser capaz de resistir às 

cargas que lhe são transmitidas pelo pavimento e apresentar assentamentos reduzidos;  

• Elementos de uso e exploração: são os elementos auxiliares cuja função é possibilitar o 

uso e exploração da obra de acostagem de acordo com os requisitos exigidos para a 

operação. Os mais importantes são os seguintes:  

o Vigas-carril: são os elementos estruturais sobre os quais correm os equipamentos 

portuários de mobilidades restringida (as gruas pórtico de cais e algumas gruas 

ponte), podendo fazer parte direta da estrutura ou superestrutura do cais;  

o Defensas: são elementos flexíveis geralmente situados no paramento frontal da 

superestrutura que absorvem, por deformação, uma parte ou a quase totalidade 

da energia cinética associada à manobra de acostagem, limitando os esforços 

transmitidos tanto à estrutura como ao casco do navio. Em combinação com o 

sistema de amarração, podem ter um papel importante na minimização dos 

movimentos do navio acostado;  

o Pontos de amarração: são elementos situados sobre a superestrutura (cabeços de 

amarração, guias ou ganchos) que permitem configurar o sistema de amarração; 

o Galerias técnicas: são aligeiramentos fechados ou abertos que se dispõem na 

superestrutura de forma a acolher as redes técnicas: abastecimento de águas, 

eletricidade, bocas-de-incêndio, linhas de comunicação, entre outras;  

o Pavimento: acabamento superior resistente disposto sobre o terrapleno, com a 

função de transmitir ao mesmo as cargas dos veículos e equipamentos de 

movimentação de contentores, bem como de constituir uma superfície 

regularizada que melhora a circulação. 

 

A estrutura propriamente dita, como definida acima, é o principal elemento da obra de acostagem, 

já que lhe confere forma e estabilidade. A estabilidade pode ser obtida por dois princípios gerais, 

que separam dois grandes grupos de soluções construtivas: as gravíticas, em que as forças e 

momentos de destabilização são vencidos pelas forças e momentos estabilizadores originados 

pelo peso próprio da estrutura; e as flexíveis, em que as forças e momentos que atuam na estrutura 

são resistidos pelas forças internas de deformação dos elementos da mesma. Alguns autores 

distinguem as obras por estacas como um grupo próprio, em que a estabilidade é obtida pela 

transmissão vertical das forças através das estacas, mas o mecanismo subjacente acaba por ser o 

descrito para as obras flexíveis, já que a resistência destes elementos à deformação axial e por 

flexão é que origina as forças que conferem estabilidade a estrutura e que são “conduzidas” para 

o solo de fundação. Seja qual for o principio de estabilidade, o recetor último das forças atuantes 

é sempre o solo, sendo por isso indispensável, seja qual for o tipo de solução estrutural adotado, 

que a fundação tenha capacidade resistente para suportar as cargas impostas. Apresenta-se de 

seguida um organograma com várias soluções construtivas de estruturas para terminais porta-

contentores, Figura 2-5. 
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Figura 2-5 - Organograma de soluções construtivas típicas para terminais porta-contentores (2017). 

 

A estrutura em blocos de betão maciços (admitem-se alternativas de blocos pétreos ou de blocos 

ocos com enchimento em areia, embora sejam soluções menos comuns) é uma solução construtiva 

do tipo gravítico, muito durável, de conceito e construção simples (Ernst, 1985) e que emprega 

tecnologia relativamente acessível (não no sentido do preço, mas sim de disponibilidade). 

Consiste no empilhamento de blocos pré-fabricados de betão maciço não armado, constituindo 

um muro vertical ou quase-vertical. Os blocos têm, em geral, forma paralelepipédica sendo que, 

por razões de ordem técnica relacionada com a capacidade de elevação das gruas, os blocos de 

uma mesma estrutura deverão ter pesos da mesma ordem de grandeza, embora possam apresentar 

dimensões diferente. Alguns tipos de blocos têm formas especiais em planta e alçado que 

otimizam certos aspetos do comportamento da estrutura (como é o exemplo o bloco NOREF (no 

reflection block) aplicado no Novo Terminal de Multiusos do Porto de Leixões e cuja forma 

otimiza a dissipação da energia da agitação incidente). Em planta, é comum o uso de blocos com 

formato em “I”, de maneira a que se forme um poço entre os blocos quando dispostos lado a lado 

que posteriormente é enchido com material granular e tem a função de fazer a solidarização lateral 

entre blocos e permitir a ocorrência de pequenos assentamentos sem que haja danos estruturais.  

Em alçado as formas dadas aos blocos têm como objetivos principais reduzir as pressões ou 

capitalizar o efeito favorável das mesmas, e controlar a posição do centro de gravidade da 

estrutura. Entre outros elementos da estrutura salientam-se o coroamento, que é betonado in situ 

e recebe os elementos de uso e exploração; o prisma de fundação que pretende formar uma 

superfície regularizada e com capacidade resistente para os esforços transmitidos pela pilha de 

blocos; o prisma de alívio, colocado no tardoz dos blocos com o objetivo de reduzir os impulsos 

transmitidos à estrutura e o diferencial de pressão hidrostática; e os filtros, camadas de geotêxtil 

ou de agregado de granulometria inferior à do prisma de alívio e cuja finalidade é impedir que os 

finos do terrapleno passem para o mesmo, comprometendo o seu funcionamento.  
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Estas estruturas estão presentes em muitos portos a nível global, no entanto, o seu uso é atualmente 

considerado menos atrativo do ponto de vista económico (Ernst, 1985). A razão para a perda de 

“espaço” no mercado deste tipo de solução está, claro, na existência de outras soluções mais 

competitivas do ponto de vista económico, e poderá também ter alguma relação com facto de 

haver uma tendência atualmente para a aplicação de cais acostáveis de maior altura, fruto do 

aumento médio das dimensões do calado dos navios. A solução gravítica por blocos é inadequada 

para constituir este tipo de frentes de acostagem já que os momentos derrubadores aumentam 

quadraticamente em profundidade, o que obriga à utilização de blocos com maior peso para 

equilibrar a estrutura, o que por outro lado gera um problema ao nível das tensões na fundação, 

obrigando a melhorar as características do solo de fundação. A colocação dos blocos, mais 

pesados, a uma profundidade maior, pode ser problemática para os equipamentos de elevação. 

Juntam-se ainda as dificuldades de visibilidade que afetam a qualidade da regularização dos 

fundos e consequentemente da colocação dos blocos, mesmo com recurso a mergulhadores. Na 

Figura 2-6 apresenta-se a secção transversal de uma estrutura gravítica de blocos de betão pré-

fabricados existente no terminal de contentores norte do Porto de Leixões. 

 

 

Figura 2-6 - Representação esquemático da secção transversal do terminal de contentores norte do Porto 

de Leixões (adaptado de APDL). 

 

Os caixões celulares são um tipo de estrutura gravítica que consiste num caixote pré-fabricado 

aligeirado por células. É aberto no topo e as suas paredes exteriores e interiores, em betão armado 

constituem espaços vazios que são posteriormente preenchidos por material pesado (areia, betão, 

entre outros), de forma a assegurar a estabilidade da estrutura. As principais singularidades deste 

tipo de solução são a sua capacidade de flutuação, que permite que seja construída em terra ou 

em pontões flutuantes e depois rebocada e afundada no local de implantação, e a possibilidade de 

usar vários tipos de enchimento numa mesma estrutura (areia, betão ou mesmo água) para 

otimizar a solução. A forma em planta e em alçado retangular é a mais usual, com células 
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retangulares, quadradas ou circulares em todas a sua altura (ROM, 2012). A laje de fundação tem 

abas que favorecem a distribuição de peso pela fundação e a estabilidade ao derrube, e as paredes 

laterais do caixão têm juntas que permitem o encaixe dos vários caixões, promovendo a 

distribuição de esforços e a solidarização dos caixões. Os restantes elementos que compõe a 

solução são: superestrutura, prisma de fundação, prisma de alívio e filtros, com as funções já 

anteriormente expostas.  

As aduelas são uma solução em quase tudo igual aos caixões celulares, à exceção de que não têm 

laje de fundo. Com isto perdem-se as características flutuantes dos caixões celulares, mas o 

trabalho de regularização do prisma de fundação é menos exigente e a resistência da estrutura ao 

deslizamento é superior. Durante o processo construtivo, as aduelas são pousadas sobre a 

fundação, sendo que antes de serem preenchidas com o material de enchimento é feita uma 

primeira camada de betão. O betão terá tendência a impregnar na fundação, por entre as partículas 

do agregado, ligando a aduela à fundação. A máxima força horizontal mobilizável em situações 

de deslizamento é assim superior à que a interação entre a superfície da laje de fundo do caixote 

e a superfície da fundação conseguem produzir.  

A Figura 2-7 apresenta a secção transversal de um caixão celular em uso no Porto de Leixões. É 

possível verificar que não apresenta alguns elementos típicos como prisma de alívio, filtros. Isso 

deve-se à sua aplicação específica no porto já que é solução de um terminal de petroleiros, pelo 

que não tem função de retenção de terras, mais associada às aplicações em terminais de 

contentores.  

 

 

Figura 2-7 - Estrutura gravítica por caixões celulares aplicada no Posto B do Porto de Leixões (adaptado 

de APDL). 
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O cais dinamarquês é um tipo de cais que consiste de uma plataforma de alívio sobre estacas e 

uma cortina de retenção. É uma adaptação do cais de estacas-prancha, no qual através da 

introdução de uma plataforma de alívio betonada diretamente no solo, parte das forças exercidas 

na estrutura, nomeadamente os impulsos do terrapleno, são transmitidas axialmente pelos pilares 

e pela própria estaca-prancha à fundação, reduzindo assim o esforço de flexão na estaca-prancha. 

A estrutura de alívio funciona como uma peça de solidarização entre os pilares e a estaca prancha 

e deve formar uma consola além do ponto de apoio dos pilares de forma a diminuir as forças 

verticais no pilar mais próximo da estaca-prancha.  

Este tipo de solução é geralmente empregue em situações em que o solo do terrapleno tem piores 

características coesivas e menor ângulo de atrito e por isso transmite maiores impulsos à estaca-

prancha. Numa das variantes do cais dinamarquês parte do solo sob a plataforma de alívio é 

retirado, formando um talude, de forma a reduzir ainda mais o impulso cortina. Neste caso, a 

plataforma de alívio tem de ser construída com cofragem ou pré-fabricada e deve ser reforçada 

em relação à da primeira variante pois atua com viga. No talude é geralmente colocado um 

revestimento de enrocamento. Frequentemente são colocados drenos no terrapleno. A primeira 

opção é geralmente a mais económica para uma frente de acostagem com altura entre 14 a 18 m 

e a segunda opção usada para alturas superiores. Apresenta-se na a secção transversal de um cais 

dinamarquês usado no Porto de Leixões.  

 

 

Figura 2-8 - Cais tipo dinamarquês na Doca 2 Norte do Porto de Leixões (adaptado de APDL). 

 

Definida a solução estrutural a aplicar no cais, existem uma série de aspetos operativos que irão 

condicionar as dimensões da solução a empregar. Aqui poderá fazer-se a distinção entre o 

dimensionamento em planta e em alçado do cais.  O dimensionamento em planta de um terminal 

porta-contentores passará pela definição de: 

• orientação do cais – o cais deve ser orientado de forma a minimizar o efeito das ações do 

ambiente marítimo. Se as correntes e ventos atuarem longitudinalmente ao navio, devido 

à menor área exposta à ação as forças exercidas serão menores. Daí que idealmente, o 

cais deva ter uma orientação paralela à direção média da ação dominante. Dentro das 

bacias portuárias pode dar-se o fenómeno de seicha, pelo que é aconselhável estudar a 
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disposição do cais e nos pontos de acostagem de forma a evitar que os navios fiquem 

localizados em zonas de antinodos da onda estacionária, nos quais as elevadas amplitudes 

horizontais prejudicam a eficiência das operações de carga/descarga;  

•  áreas operacionais – em função dos níveis de serviço pretendido, volume de mercadorias 

que se esperam movimentar, dimensões dos veículos portuários e dos equipamentos de 

elevação, devem definir-se as áreas de desembarque, do parque de contentores, larguras 

dos caminhos de circulação, entre outros;  

• posicionamento dos cabeços de amarração – o posicionamento dos cabeços influencia os 

layouts de amarração dos navios, pelo que devem ser posicionados em função das 

dimensões dos navios esperados, até como forma de reduzir as cargas aplicadas à 

estrutura; 

• definição da extensão longitudinal do cais – a extensão longitudinal deve ser suficiente 

para o número máximo de navios que se pretendem servir em simultâneo (postos de 

acostagem), em função das dimensões do navio de maior comprimento e das folgas de 

segurança entre cada navio. Apresentam-se na Tabela 2-1 alguns valores indicativos da 

extensão longitudinal do cais em função do número de postos de acostagem e dos 

rendimentos em termos de movimentação de contentores que lhes estão associados;  

 

Tabela 2-1 - Valores médios dos valores anuais de mercadorias (TEU) movimentadas em terminais de 

contentores por metro linear de cais (ROM 2.0, 2012). 

Nº Postos de Acostagem 1-2 2-5 5-7 ≥ 𝟕 

Extensão total <500 m 500-1000 m 1000-1500 m >1500 m 

TEU/posto.ano 80 000 120 000 170 000 190 000 

TEU/m de cais.ano 500 650 775 850 

 

O dimensionamento em alçado passará essencialmente pela definição de:  

• nível de coroamento do cais – o nível de coroamento do cais deverá ser condicionado em 

função do nível máximo da maré e das máximas alturas de ondas esperadas de forma a 

não a haver galgamento da estrutura e poderá em alguns casos ser também condicionado 

pelos níveis freáticos no terrapleno; 

• profundidade dos fundos junto ao cais – a profundidade dos fundos junto ao cais deve ser 

tal que se assegure a permanência em segurança dos navios no que concerne à distância 

mínima admissível entre a quilha do navio e o fundo marinho. É condicionado por uma 

série de variáveis que se podem dividir em três grupos: variáveis relacionadas com a água, 

variáveis relacionadas com o navio e variáveis que dependem dos fundos. Na Figura 2-9 

apresenta-se um esquema com os vários fatores associados a cada um destes grupos. 
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Figura 2-9 - Fatores que influenciam a definição da profundidade junto ao cais (adaptado de PIANC, 

2014). 

 

2.3. SISTEMA DE ACOSTAGEM E AMARRAÇÃO 

2.3.1. INTRODUÇÃO 

A necessidade de assegurar a permanência, em segurança e boas condições de operação, de um 

navio porta-contentores junto ao cais durante os processos de carga e descarga de mercadorias é 

um dos grandes desafios na conceção de estruturas de acostagem em terminais de contentores. Na 

prática, esse desígnio é concretizado através de um sistema mecânico de 3 partes composto pelos 

elementos fixos do navio, que consistem geralmente de guinchos de amarração, cabrestantes, 

buzinas e/ou passa-cabos; pelos elementos fixos da estrutura de acostagem, que consistem de 

cabeços de amarração, cabrestantes ou guinchos de desengate rápido; e pelos elementos de ligação 

ou interface entre o navio e a estrutura de acostagem que são os cabos de amarração e as defensas. 

A lógica de funcionamento do sistema de amarração baseia-se na adição de forças de restituição 

aos movimentos outrora livres do navio, no plano horizontal, e na modificação da resposta à 

frequência do mesmo, ou seja, uma alteração na rigidez do sistema navio amarrado, para os vários 

graus de liberdade. A combinação da tensão nos cabos de amarração com a reação nas defensas 

deve ser capaz de providenciar a restrição de movimentos necessária sob ação dos diversos 

agentes exteriores do ambiente portuário, nomeadamente ondas, correntes e ventos.  

Atualmente, o sistema de acostagem assume um papel fundamental na produtividade e capacidade 

operacional dos terminais de contentores. As exigências do mercado de transporte marítimo fazem 

com que, salvaguardando sempre as questões da segurança, o sistema de amarração deva ser 

pensado numa perspetiva da otimização geral do processo de carga/descarga, potenciando as 

capacidades dos equipamentos de movimentação de cargas, e mitigando as suas debilidades, 

permitindo assim aos terminais o aumento do tempo útil de operação e da quantidade total de 

mercadorias movimentadas. Do ponto de vista das empresas transportadoras há o interesse em 

reduzir o tempo de permanência dos navios em porto com vista ao aumento dos lucros marginais 
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pela diminuição dos custos com a tripulação, e sobretudo pela redução dos custos com tarifas 

portuárias e o possível aumento do número de serviços. A economia de escala atingida tem ainda 

repercussão nos preços finais dos produtos que chegam aos consumidores. A procura dessa 

economia de escala ditou também a evolução da arquitetura dos navios porta-contentores, que 

têm progressivamente aumentado de dimensões e porte com vista ao aumento da sua capacidade 

de transporte de mercadorias. Por exemplo, os navios porta-contentores de 3ª e 4ª geração, 

denominados Panamax, tinham capacidades que podiam ir até aos 5000 TEU e porte até 60000 t 

(ROM 3.1, 1999), ao passo que os navios denominados Pós-Panamax conseguem transportar até 

22000 TEU com portes que podem atingir os 245000 t (ROM 3.1, 1999). Este facto, que afeta 

decisivamente a resposta do navio no domínio da frequência (remete-se para a secção 3.2 onde 

esta questão é explorada com maior detalhe), traduziu-se em média num aumento dos períodos 

de ressonância dos navios porta-contentores amarrados, especialmente no que concerne aos 

movimentos no plano horizontal. A incapacidade das estruturas de abrigo tradicionais 

(quebramares de taludes) dissiparem com a mesma eficácia a energia das ondas na gama das 

baixas frequências aliada aos fenómenos de ressonância portuária dos quais estas são 

potenciadoras, confere ao sistema de acostagem e amarração um papel cada vez mais proeminente 

na contenção dos movimentos dos navios porta-contentores acostados e amarrados. 

 

2.3.2. DEFENSAS   

As defensas colocadas nos terminais de contentores cumprem essencialmente dois propósitos: 

proteger o casco do navio e a estrutura do cais durante a acostagem pela dissipação da energia do 

impacto, e proteger o casco do navio e a estrutura dos movimentos do navio acostado, bem como 

restringir esses mesmos movimentos como parte integrante do sistema de amarração. Nesta 

segunda função, a atuação da defensa passa pela restrição dos movimentos do navio na direção 

do cais (os movimentos de deriva e guinada) oferecendo uma reação à compressão exercida pelo 

mesmo, e pela dissipação por atrito dos movimentos transversais à defensa (avanço, arfagem, 

balanço e cabeceio), aí atuando em conjunto com o sistema de pré-tensionamento dos cabos de 

amarração para manter o navio encostado à linha de defensas e maximizar a dissipação por atrito. 

De forma geral, num primeiro momento, o dimensionamento das defensas é feito da perspetiva 

da primeira função enunciada (PIANC, 2012), da proteção da estrutura do cais e do próprio navio 

durante a acostagem. Depois, deve seguir-se uma otimização da defensa com vista a garantir um 

melhor comportamento do sistema no que concerne à limitação dos movimentos do navio 

amarrado. 

As defensas podem ser classificadas de acordo com a forma como dissipam a energia que recebem 

do navio. Existem defensas que usam dos mais variados princípios de funcionamento, por 

exemplo: absorção elástica, em que a absorção de energia é atingida pela deformação elástica da 

defensa; gravidade, cujo principio consiste em transformar a energia do impacto em trabalho de 

elevação do baricentro do corpo que constitui a própria defensa; dissipação por calor; dissipação 

por atrito; absorção plástica. No funcionamento de algumas defensas, apesar de haver um 

principio de funcionamento dominante, alguns dos outros podem também estar presentes. A 

maioria das defensas utilizadas faz uso do primeiro princípio, da absorção elástica. As defensas 

elásticas transformam a energia cinética transmitida pelo navio durante o impacto em energia 

potencial elástica, quer seja por deformação de compressão, flexão, torção ou uma combinação 

de várias. Os principais elementos caracterizadores de uma defensa são as suas curvas de 

desempenho, a curva da força em função da deformação, e a curva de energia em função da 

deformação que pode ser deduzida da primeira, Figura 2-10, através da integral,  
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 𝐸 =  ∫ 𝐹 𝑑𝛿 (2.1) 

em que E representa a energia absorvida, F a força de reação desenvolvida na defensa e 𝛿 o 

deslocamento.  

 

 

Figura 2-10 – Energia absorvida pela defensa em função do diagrama de força-deformação (2017). 

 

Em função do tipo de curva, podem-se agrupar as defensas em três categorias: defesas rígidas, 

defensas flexíveis e defensas de características intermédias, Figura 2-11. 

 

 

Figura 2-11 – Curvas genéricas de reação-deformação para defensas rígidas (1), defensas intermédias 

(2), e defensas flexíveis (3) (adaptado de Thoresen, 2003). 

 

Não se pode dizer propriamente que um tipo de defensa seja preferível aos outros. Por exemplo, 

as defensas rígidas, como as defensas celulares, conseguem absorver uma grande quantidade de 

energia mesmo deformando pouco. No entanto, isso significa também que as forças de reação 

máximas se vão desenvolver durante a maioria das acostagens, mesmo com navios mais pequenos 

que o navio de projeto (Thoresen, 2003). Por outro lado, as defensas flexíveis, não têm 

características tão favoráveis de absorção de energia, mas podem ser favoráveis do ponto de vista 

da reação transmitida ao navio ou à estrutura de acostagem. Isto cria, de certa forma, um paradoxo 

no dimensionamento de defensas, já que a acostagem requer uma defensa rígida com elevada 
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capacidade de absorção de energia, ao passo que estando o navio amarrado, as defensas flexíveis 

seriam usadas para reduzir as forças de reação e os movimentos do navio (PIANC, 1995). Alguns 

parâmetros são habitualmente empregues na caracterização das defensas e podem ajudar na 

análise comparativa de diferentes soluções, tanto que são habitualmente encontradas em catálogos 

de fabricantes de defensas. Entre os principais estão:  

• Deformação de cedência – deformação limite para a qual a defensa deixa de apresentar 

as características para as quais foi projetada. É um valor de deformação a partir do qual a 

capacidade de absorção de energia da defensa rapidamente se “deteriora” e em que passa 

a existir um grande aumento da reação sem que se verifique um correspondente aumento 

da energia absorvida, podendo trazer danos à própria defensa, à estrutura de acostagem e 

ao navio;  

• Deformação de cedência relativa – quociente entre a deformação de cedência e a 

deformação máxima da defensa, dada por uma dimensão característica da defesa; 

• Reação de projeto – força de reação transmitida pela defensa quando atingida a 

deformação de cedência; 

• Energia de projeto – é a energia absorvida pela defensa correspondente à reação de 

projeto, ou seja, quando é atingida a deformação de cedência;  

• Fator de defensa (fender factor) – fator dado pelo quociente entre a reação de projeto e a 

energia de projeto. É usado para distinguir defesas de proteção de superfície e defensas 

de absorção de energia. As defensas de proteção de superfície transmitem uma reação 

maior por cada unidade de energia absorvida, logo têm fatores de defensa altos. Ao invés, 

as defensas de absorção de energia têm menor reação transmitida à estrutura por unidade 

de energia absorvida o que se traduz num fator de defensa baixo. Este parâmetro não deve 

ser confundido com a rigidez da defensa; 

• Pressão no casco do navio – parâmetro frequentemente usado em defensas pneumáticas 

ou de espuma, que dá indicação da força de reação por unidade de área de contacto da 

defensa com o casco do navio, nas condições de deformação de cedência. Em defensas 

celulares, por exemplo, este parâmetro não é intrínseco à defensa, já que depende também 

do painel que lhe é aplicado, devendo por isso ser calculado para cada caso. 

Apesar de se definirem valores característicos e curvas de desempenho como forma de 

caracterizar o comportamento da defensa, na verdade, existem uma série de fatores que podem 

condicionar o desempenho esperado da mesma quando em serviço.  Esses fatores podem ser de 

variada índole: de cariz mecânico, dinâmico, químico ou estatístico. Alguns documentos técnicos 

como PIANC (2002), estabelecem procedimentos para o teste e verificação do desempenho das 

defensas. Nessas normas fica patente a importância para o desempenho da defensa de fatores 

como a velocidade da acostagem, o ângulo da acostagem, a temperatura ambiente, a condição da 

defensa (nova ou usada) ou o número de ciclos a que está sujeita num curto espaço de tempo. No 

sentido de colmatar essa variabilidade no comportamento da defensa, são muitas vezes aplicados 

uma série de fatores corretivos à performance de base.  

Um dos parâmetros dinâmicos da defensa, especialmente interessante para o estudo do impacto 

de navios amarrados, é refletividade da defensa. Se a defensa for submetida a um ciclo completo 

de carga e descarga é possível verificar que parte da energia absorvida em carga é restituída ao 

navio na descarga. A diferença entre a energia absorvida e a refletida é a energia dissipada por 

outros processos não-elásticos, ou histerese. Quanto maior for a histerese de uma defensa melhor 



 Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 

 

21 

 

será o seu comportamento para impactos sucessivos (Alfredini, 2014). Na Figura 2-12 

apresentam-se os diagramas de força-deslocamento de uma defensa num ciclo completo 

carga/descarga. As áreas 1 e 2 representam, em conjunto, a energia absorvida pela defesa na carga. 

Parte dessa energia é restituída pela defensa ao navio na descarga, o que corresponde à 2. O 

restante, área 1, é a energia dissipada pela defensa, ou histerese. 

 

 

Figura 2-12 – Histerese da defensa (2017). 

  

Existem vários métodos para o dimensionamento de defensas, desde os métodos empíricos, 

modelação numérica ou através de estudos em modelo físico. O método de pré-dimensionamento 

e dimensionamento mais comum, e que surge, por exemplo, nos manuais de dimensionamento de 

vários fabricantes ou em várias normas e recomendações internacionais, é o método determinista. 

Este método baseia-se na determinação da energia de acostagem através do cálculo da energia 

cinética do movimento navio e da aplicação de coeficientes corretivos que traduzem a influência 

de alguns fatores extrínsecos ao movimento do navio na energia de acostagem.  A expressão geral 

de cálculo da energia que deve ser absorvida pela defensa é dada por (PIANC, 2002), 

 𝐸 =
1

2
 ∆ (𝑉𝐵)2 𝐶𝑀 𝐶𝐸 𝐶𝑠 𝐶𝑐 (2.2) 

em que ∆ é o deslocamento do navio,  𝑉𝐵 é a velocidade na acostagem, e 𝐶𝑀, 𝐶𝐸, 𝐶𝑠, 𝐶𝑐 são, 

respetivamente, os coeficientes de massa adicionada (adimensional), excentricidade da 

acostagem, rigidez relativa do casco do navio e de configuração do cais. Umas das principais 

vantagens deste método em relação a outros, mais complexos, é o de permitir o dimensionamento 

da defensa com um número reduzido de variáveis conhecidas, já que é possível recorrer a 

expressões empíricas para o cálculo expedito das mesmas. É por isso um método de aplicação 

rápida e ainda de fácil compreensão já que cada uma das variáveis da equação é representativa de 

um fenómeno que afeta a energia absorvida pela defesa, pelo que é interessante analisar as várias 

parcelas da equação como ponto de partida para perceber quais os fatores em jogo na resposta 

pedida à defensa.  

A primeira parte da equação "0.5 ∆ (𝑉𝐵)2 𝐶𝑀" diz respeito à energia cinética do movimento do 

navio na acostagem, admitindo que o movimento do navio nessa manobra é puramente de 

translação e que a aproximação é realizada segundo uma direção normal à defensa. O navio de 

projeto tido em conta para o dimensionamento das defensas corresponde, geralmente, ao navio de 

maior porte que pode operar no terminal, em condições de plena carga. Já a avaliação de qual é o 
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navio de maior porte que poderá operar no terminal e de quais as suas dimensões acarreta outras 

questões, que podem estar ligadas ao comprimento do cais acostável, à profundidade de água no 

porto e no cais ou aos equipamentos de elevação usados, e é geralmente definido noutras fases do 

estudo da conceção do terminal. O coeficiente de massa adicionada (adimensional) 𝐶𝑀 majora a 

massa do navio para ter em conta o efeito da massa de água que é “arrastada” pelo navio durante 

o seu movimento. À medida que o navio é parado pela defensa, a inércia da massa de água 

continua a empurrar o navio contra as defensas o que na prática se pode tratar com um aumento 

da massa do navio. Este coeficiente depende da forma da parte submersa do navio, e é geralmente 

avaliada de forma simplificada através de algumas das dimensões principais do navio, ou de 

coeficientes caracterizadoras da forma, como o coeficiente de bloco.  

A energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade do navio. Pela sensibilidade do 

cálculo da energia de acostagem ao valor desta variável seria importante que fosse avaliada com 

alguma precisão, principalmente para evitar o sub-dimensionamento da defensa, com todos os 

riscos que isso acarreta para a estrutura, para o navio e para a própria defensa, mas também para 

evitar um sobre-dimensionamento excessivo, com custos desnecessários para o dono de obra. No 

entanto, a escassez de medições em protótipo e a dependência das condições locais e do “fator 

humano” tornam a sua quantificação prática difícil (Rosa Santos, 2010). Podem-se identificar três 

fatores principais que influenciam a velocidade da acostagem: o porte do navio, as condições da 

manobra de acostagem e o nível de exposição do cais aos agentes externos (correntes, ventos ou 

agitação marítima). De uma forma geral, a velocidade da acostagem diminui com o aumento do 

porte do navio e é tanto maior quanto piores fores as condições de acostagem e maior for o nível 

de exposição, Figura 4-79. As condições de acostagem estão relacionadas com a dificuldade da 

manobra de acostagem, que por sua vez é influenciada por fatores da geometria do porto, dos 

equipamentos do próprio navio (alguns estão equipados com propulsores laterais que facilitam a 

manobra), dos veículos de assistência na acostagem, como os rebocadores, e também de fatores 

humanos relacionados com a habilidade do piloto, a comunicação com as equipas de terra, entre 

outros. O nível de exposição tem que ver com a maior suscetibilidade do navio às ações externas, 

que é influenciado pelo layout geral do porto e a posição do cais no mesmo, pela existência de 

afluências fluviais no porto, pelas estruturas de abrigo existentes, entre outros. Certos tipos de 

navios são mais suscetíveis a alguns dos agentes externos do que outros. No caso dos navios porta-

contentores, o vento desempenha um papel fundamental devido à grande área exposta à ação do 

mesmo, especialmente quando o navio está carregado e os contentores formam como que uma 

parede que se opõe ao escoamento normal do ar.  

As restantes parcelas da equação 2.2 servem o propósito de “transformar” a energia calculada do 

movimento do navio na energia que a defensa deve absorver. O coeficiente de excentricidade tem 

em conta a energia dissipada na rotação do navio após o impacto. A velocidade de acostagem 

considerada para o cálculo da energia cinético do navio admite uma acostagem lateral, em que o 

movimento é perpendicular ao cais. Numa situação real é, no entanto, provável que o navio se 

apresente com um ângulo em relação ao cais no plano horizontal, o que significa que o impacto 

se dará pela proa ou pela popa antes de o navio rodar e contactar com o costado na linha de 

defensas. O coeficiente de excentricidade depende então do ângulo da acostagem, da posição da 

secção do navio que faz o contacto e da inércia rotacional do navio. O coeficiente de rigidez do 

casco do navio considera a possibilidade de nem toda a energia do movimento ser absorvida pela 

defensa já que o casco poderá absorver parte da energia por deformação elástica. Este coeficiente 

depende muito da relação de rigidez entre a defensa e o navio. Geralmente em defensas flexíveis 

pode-se considerar que toda a energia é absorvida pela defensa. Por fim, o coeficiente de 

configuração do cais, tem em conta o efeito de “almofada” da água que se encontra entre o navio 
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e a estrutura de acostagem. É particularmente importante em estruturas de paramento contínuo 

como as que são geralmente empregues em terminais de contentores, que, por impedirem o 

escoamento da água que é movimentada pelo navio favorecem o aparecimento de forças que 

contrariam o movimento do mesmo e diminuem a energia total a ser absorvida pela defensa. Este 

coeficiente, para além de depender da configuração da estrutura de acostagem, depende da folga 

entre o navio e essa mesma estrutura, do ângulo de acostagem, da forma do navio, e têm uma 

forte dependência da relação entre o calado e a folga sobre a quilha do navio, já que quando menor 

essa folga, mais difícil é o escoamento de água sob a quilha.  

Os terminais para navios porta-contentores têm algumas particularidades que podem implicar um 

dimensionamento diferente das defensas, desde logo, o próprio tipo de navio que acosta nestes 

terminais. Os navios porta-contentores têm algumas particularidades na forma que devem ser tidas 

em conta no dimensionamento das defensas. Geralmente, os navios porta-contentores apresentam 

um grande flare (curvatura exterior do casco do navio acima da linha de água) na proa, abaixo do 

nível do convés, Figura 2-13. Ao forçar a resposta da defensa segundo um dado ângulo, o navio 

pode reduzir a sua capacidade de absorção de energia, devendo por isso este ser um aspeto 

considerado na escolha da defensa. Para além disso, no caso da folga entre a defensa comprimida 

e o cais, ao não se acautelar o flare corre-se o risco de o navio atingir a estrutura do cais ou os 

equipamentos de elevação. No entanto, a solução não deve passar por aumentar a folga entre o 

navio e a estrutura de forma indiscriminada, já que comprimento da lança da grua de cais deve 

ser tido em conta. Nalguns navios será também preciso tomar atenção ao flare de popa.  

 

 

Figura 2-13 – Flare de proa de um navio porta-contentores acostado no terminal de contentores Sul do 

Porto de Leixões (2017). 

 

O bolbo de proa, Figura 2-14, é uma característica de projeto presente em grande parte dos navios 

modernos e que melhora a performance hidrodinâmica do navio. No entanto, no momento da 

acostagem pode ser problemático porque muitas vezes os bolbos projetam-se para lá da própria 

proa do navio, havendo a possibilidade de chocarem com o paramento do cais antes do navio 

fazer contacto com as defensas, pelo que poderá ser necessário reduzir o espaçamento entre as 

mesmas. 
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Figura 2-14 - Bolbo de navio porta-contentores acostado no terminal de contentores Norte do Porto de 

Leixões (2017). 

 

Como se pode verificar pela Figura 2-15, o nível do convés principal de alguns navios porta-

contentores é relativamente baixo, pelo que, situações de carga plena conjugadas com uma grande 

amplitude de maré ou más condições de tempo, poderão fazer com que o navio fique preso por 

baixo de uma defensa. Isto coloca um problema na definição do posicionamento vertical das 

defensas para navios porta-contentores. Se por um lado a defensa estiver posicionada demasiado 

acima poderá ocorrer a situação acima descrita, por outro lado, se estiver demasiado abaixo 

poderá estar ao nível de zonas com o ângulo de flare mais acentuado. Na mesma Figura 2-15 é 

visível, pouco abaixo do nível do convés principal, a existência de um cinto semicircular. Alguns 

navios porta-contentores têm este elemento, embora não tão proeminente como em outros tipos 

de navios. Este elemento, apesar de não ter efeito no dimensionamento das defensas é importante 

para o seu funcionamento na medida em que é um dos fatores causadores de dano nas defensas. 

 

 

Figura 2-15 - Navio porta-contentores acostado no terminal de contentores Norte do Porto de Leixões. 

(2017). 
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Nos terminais de contentores, as questões relacionadas com a eficiência das operações são de 

muita importância. Esse facto tem implicações diretas e indiretas no dimensionamento das 

defensas. As defensas dos terminais de contentores devem contribuir para a melhoria geral da 

eficiência do terminal, e uma das formas de o fazer é através da redução dos movimentos do navio 

amarrado por atrito com a defensa, especialmente os movimentos de avanço, balanço e cabeceio. 

Esse efeito pode ser favorecido com o uso de materiais de maior atrito ou com o uso de defensas 

flexíveis. Tal obriga, no entanto, a usar defensas que consigam lidar com as tensões de corte que 

se desenvolvem, podendo também ter que ser empregues elementos especiais nas defesas como 

correntes de corte para garantir a resistência.  

O facto de os terminais de contentores serem cada vez mais eficientes na movimentação dos 

contentores traduz-se num menor tempo de permanência de cada navio no terminal e num número 

superior de navios atendidos, o que significa também uma maior frequência de acostagens nos 

terminais porta-contentores do que possivelmente noutros tipos de terminais. As defensas nestes 

terminais devem então ser bastante duráveis de forma a aguentarem o elevado número de ciclos 

de carga e descarga a que estarão sujeitas. Os terminais de contentores pretendem ser também 

extremamente flexíveis em termos operacionais, capazes de receber navios porta-contentores de 

uma ampla gama de dimensões e até navios de outro tipo (carga-geral). Por esse motivo, a linha 

de defensas deve ser dimensionada de forma a adaptar-se de forma aceitável à grande 

variabilidade de formas e dimensões que pode encontrar. Na Figura 2-16 apresenta-se um 

levantamento da aplicabilidade das defensas de borracha em terminais para navios porta-

contentores em função do seu tipo.  

 

 

Figura 2-16 - Aplicabilidade das defensas nos terminais para navios porta-contentores em função do seu 

tipo (adaptado de Fentek, 2000). 

 

Repara-se que as defensas consideradas geralmente mais adequadas para os terminais porta-

contentores pertencem à mesma “família” de defensas, em que o principio de absorção de energia 

é o mesmo, elástico por buckling, Figura 2-17. As defensas do tipo buckling são defensas que, 
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quando comprimidas, sofrem encurvadura dissipando grande parte da sua energia sob forma não-

mecânica. 

 

Figura 2-17 - Deformação de uma defensa do tipo buckling quando comprimida (2017). 

 

Este tipo de defensas tem uma curva genérica de desempenho semelhante à curva 1 apresentada 

na Figura 2-11. São defensas rígidas e caracterizam-se pela sua elevada capacidade de absorção 

de energia. Uma das principais desvantagens deste tipo defensas é o facto de a força de reação 

máxima ser atingida em praticamente todas as acostagens (Rosa Santos, 2010). No entanto, essa 

é uma desvantagem que não é tão importante para as estruturas típicas dos terminais de 

contentores como provavelmente o é para outro tipo de terminais, nomeadamente os que usam 

duques d’Alba de acostagem. Como as estruturas dos terminais de contentores são geralmente 

contínuas, gravíticas ou de estacas-pranchas com função de retenção de terras, as reações 

desenvolvidas no sentido do tardoz das estruturas tendem a não ser críticas para a estabilidade já 

que são contrariadas pelo impulso de terras. No entanto, esta característica já constitui um 

problema para o navio ao nível das pressões exercidas no casco do mesmo. Por esse motivo, as 

defensas do tipo buckling, à exceção das tipo “V” em que a acostagem é direta, necessitam de um 

painel frontal para fazer a interface entre a defensa e o casco do navio, distribuindo a força de 

reação por uma área maior. 

Geralmente as defensas do tipo buckling apresentam perda de eficácia em acostagens angulares e 

devido à sensibilidade aos esforços tangenciais, necessitam de revestimentos de baixo atrito para 

os painéis frontais, apesar de que alguns melhoramentos recentemente introduzidos em algumas 

defensas deste tipo têm vindo a colmatar estas fraquezas (Rosa Santos, 2010). De facto, estes dois 

aspetos, por assim dizer, mais negativos das defensas buckling, vão exatamente de encontro a 

duas especificidades nos navios porta-contentores, a elevada curvatura do flare e a necessidade 

de a defensa contribuir para a redução dos movimentos do navio através do atrito. O que pode 

explicar então a utilização generalizada destas defensas em terminais de contentores é a sua baixa 

refletividade, com grande loop de histerese. Na Tabela 2-2 apresentam-se as características das 

defensas do tipo buckling.  
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Tabela 2-2 – Características das defensas do tipo buckling, geralmente usadas em terminais de 

contentores (Rosa Santos, 2010, adaptado de Thoresen, 2003). 

 

 

2.3.3. CABOS DE AMARRAÇÃO  

Os cabos de amarração têm como função amarrar o navio porta-contentores à estrutura de 

acostagem, restringido os seus movimentos, de forma a garantir a sua permanência no cais em 

condições seguras e adequadas ao desenvolvimento da atividade de carga e descarga dos 

contentores. Não sendo possível que o navio seja completamente imobilizado, o objetivo passa 

por combinar um número limitado de cabos de amarração de tal forma que as amplitudes dos 

movimentos do navio não ultrapassem os limites considerados admissíveis, quer ao nível do que 

possa pôr em risco o próprio navio, a mercadoria, as estruturas portuárias ou mesmo vidas 

humanas, quer ao nível do que são as exigências atuais do mercado ao nível da produtividade das 

operações, para a qual a amplitude dos movimentos do navio se apresenta como um fator 

fundamental. As principais forças responsáveis pelo movimento do navio têm origem na ação do 

vento, das correntes e das ondas, embora possam existir outras, geralmente de menor expressão, 

como por exemplo as que têm origem na redistribuição, adição ou subtração de cargas ao navio. 

A forma como o navio responde às diferentes ações exteriores não é a mesma e isso exige que se 
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procure explorar diferentes aspetos da resposta do sistema de amarração para lidar com as 

diferentes naturezas dessas ações exteriores. No caso das ondas, por exemplo, devido ao carácter 

periódico da ação, a definição do esquema de amarração deverá considerar, não só os aspetos 

estáticos do problema, do equilíbrio das forças, mas também os aspetos dinâmicos do problema e 

da maneira como o esquema de amarração altera a rigidez do sistema e consequentemente a 

resposta do navio amarrado à agitação marítima. Por esse motivo, as forças na amarração devido 

à ação das ondas são as mais difíceis de prever, e a razão mais comum para a rotura de cabos de 

amarração (Thoresen, 2003).  

Existem algumas linhas gerais que orientam a definição de um esquema de amarração. Desde 

logo, pode ser feita uma divisão genérica dos tipos de cabos pela sua função principal no sistema 

de amarração. Assim podem-se dividir os cabos que compõe o sistema de amarração por três 

grupos, Figura 2-18: lançantes, traveses e regeiras, tanto à popa como à proa. 

 

 

Figura 2-18 - Tipos de cabos de amarração por função (2017). 

 

Um dos princípios fundamentais do funcionamento deste tipo de esquemas de amarração é que 

todas as forças aplicadas no navio normais ao cais devem ser recebidas pelos traveses, enquanto 

as forças longitudinais ao cais devem ser recebidas pelas regeiras (Thoresen, 2003). Assim, 

caberia aos traveses a redução dos movimentos de deriva e guinada e às regeiras a redução do 

movimento de avanço, com os lançantes a terem uma função complementar aos traveses e às 

regeiras na redução geral do movimento do navio, podendo em alguns casos ser dispensados 

(Rosa Santos, 2010). Embora esta seja a noção aplicada em muitos tipos de navios, nomeadamente 

a petroleiros, não é tão verdadeira no caso específico dos navios porta-contentores. De facto, no 

caso dos navios porta-contentores, os lançantes de proa e de popa tomam um papel de maior 

relevo na amarração, sendo responsáveis pela restrição dos movimentos transversais do navio. 

Isto acontece sobretudo porque nos navios porta-contentores os traveses são curtos devido à 

proximidade aos cabeços de amarração, que são dispostos na berma do cais para não obstruírem 

o movimento das gruas, e são lançados com uma inclinação muito grande em relação ao plano 

horizontal devido à posição elevada das buzinas na proa do navio, sendo que na popa até ficam 

praticamente verticais (PIANC, 2012), Figura 2-19.  
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Figura 2-19 - Imagem de um navio porta-contentores amarrado no terminal de contentores Norte do Porto 

de Leixões. A linha a verde representa a hipotética posição de um través de popa. Fica patente o elevado 

ângulo com a vertical que o cabo teria (2017).  

 

Assim, no caso dos navio porta-contentores, os lançantes de proa e de popa substituem os traveses 

na função de restringir os movimentos transversais ao cais e de manter o navio encostado às 

defensas. Por esse motivo devem ser aplicados com uma orientação em planta tanto quanto 

possível perpendicular ao cais (PIANC, 2012). Quando aplicados em navios porta-contentores, 

os traveses têm então uma função complementar de ajudar a reduzir os movimentos do navio, 

especialmente o movimento de guinada que se desenvolve conjuntamente como o movimento de 

avanço. Quando o navio se move longitudinalmente ao cais, em avanço, o cabo que se opõe ao 

seu movimento estará ativo e irá tencionar, enquanto que o cabo que se opõe ao movimento no 

sentido contrário tenderá a afrouxar. Assim o cabo ativo, supondo por hipótese que se trata do 

lançante de popa, manterá a popa do navio encostada ao cais, enquanto que a proa por se 

encontrar, na prática, livre irá afastar-se do cais, dando-se assim uma rotação do navio no plano 

horizontal (guinada). Os traveses deverão então ser empregues nos casos em que se verifique uma 

grande amplitude no movimento de guinada. Por terem fazerem um ângulo com a vertical elevado 

poderão também ter alguns efeitos na redução dos movimentos de balanço, cabeceio e arfagem, 

que ainda assim, regra geral, são pouco influenciados pelo sistema de amarração. Para que a 

inclinação dos cabos de amarração seja menor, e assim seja aumentada a eficiência dos mesmos 

nas restrições dos movimentos no plano horizontal, em alguns navios porta-contentores verifica-

se a instalação dos guinchos do navio num convés inferior, como se mostra na Figura 2-20, sendo 

que esta opção tem a vantagem extra de libertar espaço adicional para a deposição dos contentores 

no convés principal. Visto que o efeito da amarração nos movimentos do navio no plano vertical 

é exíguo, ter os cabos inclinados neste plano traz pouco benefício ao controlo dos movimentos do 

navio e resulta no aumento indesejável do esforço transmitido pelo sistema de amarração à 

estrutura de acostagem.  
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Figura 2-20- Vista de popa do navio porta-contentores WindHoek amarrado no terminal de contentores 

Sul do Porto de Leixões (2017). 

 

Ao contrário das estruturas de acostagem com duques d’Alba, em que os esquemas de amarração 

estão perfeitamente definidos, no caso das estruturas dos terminais de contentores, por se tratarem 

de estruturas contínuas, o layout de amarração de cada navio num dado terminal varia bastante 

com as suas dimensões e fica dependente da posição do navio no cais e da relação entre a posição 

das buzinas do navio e o espaçamento dos cabeços. Por esse motivo, nem sempre é possível 

assegurar neste tipo de terminais a orientação desejada para os cabos ou garantir a simetria da 

amarração, importante para uma igual distribuição de forças entre os cabos (Thoresen, 2003). Ao 

projetar a estrutura deve ser tomada atenção a esta situação. Algumas regras práticas referem que 

se devem espaçar os cabeços de amarração entre 1 a 1.4 vezes a largura da boca dos navios 

(Alfredini, 2014), entre 5 a 30 m (Thoresen, 2003) ou entre 12 a 25 m (PIANC, 2012). Ainda em 

relação aos cabeços de amarração, o seu dimensionamento dependerá das forças desenvolvidas 

nos cabos de amarração quando o navio se movimenta, e que posteriormente o cabeço transmite 

à estrutura de acostagem. Dada a dificuldade de determinar com precisão os esforços 

desenvolvidos nos cabos de amarração, mesmo com recurso a modelos físicos ou numéricos, é 

frequente dimensionar os cabeços para resistir à força máxima correspondente à rotura do cabo 

de amarração (Alfredini, 2014). Dessa forma assegura-se, teoricamente, que mesmo em condições 

extremas, que excedam os limites de segurança, o cabo quebra antes que se desenvolvem forças 

suficientes para arrancar o cabeço de amarração podendo causar danos maiores. Ainda assim, 

verifica-se que essa situação não é de todo pouco frequente. Um dos motivos é por ser prática 

comum um mesmo cabeço amarrar vários cabos.  

Sintetizam-se agora alguns dos princípios gerais que devem orientar a definição de um layout de 

amarração no que concerne à disposição dos cabos, características dos mesmos e número de cabos 

a ser empregue, Tabela 2-3. Na Figura 2-21 procurou-se representar o que poderia ser o layout de 

amarração um navio porta-contentores que fosse de encontro às recomendações, dentro das 

restrições geométricas que o condicionam. 

 



 Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 

 

31 

 

Tabela 2-3 - Síntese das características do layout de amarração de um navio porta-contentores (adaptado 

de PIANC (1995), PIANC (2012), Thoresen (2003) e Alfredini (2014)) 

Disposição dos 

cabos 

Simétrica, para melhor distribuição de esforços 

Simétrica, mesmo fora da posição de equilíbrio para reduzir o movimento 

de guinada 

Os lançantes devem cumprir o papel tipicamente reservado aos traveses, 

ou seja, restringir os movimentos verticais do navio 

Os lançantes de proa deverão estar o mais a vante possível, sem prejuízo 

de não haver contacto do cabo com o casco do navio 

Os lançantes devem ser dispostos tão transversalmente ao cais quanto 

possível 

Os ângulos em planta dos lançantes idealmente, devem ser inferiores ou 

igual a 15º (com a perpendicular aos cais) 

As regeiras devem ser dispostas tão paralelamente ao cais quanto possível 

O ângulo em planta das regeiras inferior ou igual a 10º (com o bordo do 

cais) 

Características 

dos cabos 

Rigidez semelhante à das defensas para reduzir os movimentos do navio 

Os cabos de um mesmo grupo deverão ter o mesmo material, composição, 

diâmetro e comprimento, para uma melhor distribuição dos esforços 

Se cabos do mesmo tipo e mesmo diâmetro tiverem comprimentos muito 

diferentes é preferível usar cabos rígidos com extremidade flexível 

Os cabos devem estar pré-tensionados para evitar cargas impulsivas 

Os cabos devem estar pré-tensionados para maximizar o efeito do atrito 

com as defensas 

O nível de pré-tensionamento deve permitir manter o cabo em tensão 

mesmo que o navio sofra alguns movimentos 

Número de cabos 

Os traveses podem geralmente ser dispensáveis  

O uso de traveses justifica-se apenas para reduzir movimentos acoplados 

de guinada e avanço 

O número de cabos necessário aumenta genericamente com o porte do 

navio 

O número de cabos deve ser mantido no mínimo possível para facilitar a 

operação de amarração e evitar uma disposição congestionada de cabos 

O layout de amarração tipo consiste de 8 lançantes e 4 regeiras 

distribuídos igualmente entre a proa e popa 
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Figura 2-21 - Layout de amarração tipo de um navio porta-contentores (2017). 

 

A rigidez conferida pelos cabos de amarração desempenha um papel fundamental na resposta do 

navio amarrado à agitação marítima. Uma conjugação ótima do layout de amarração e das 

características de cada um dos cabos poderá ser capaz de afastar os períodos de resposta 

ressonante do navio dos períodos mais enérgicos da agitação contribuindo decisivamente para a 

redução dos movimentos do navio e o cumprimento dos limites operacionais e de segurança. A 

rigidez é um parâmetro que traduz a resistência do cabo à deformação pela força axial que lhe é 

aplicada. De uma forma geral pode-se dizer que rigidez de um cabo lhe é conferida pelas 

características do material ou materiais que o constituem e é proporcional à área da secção 

transversal e inversamente proporcional ao comprimento. Quanto ao material distinguem-se os 

seguintes tipos de cabos: fibra natural; fibra sintética; cabos de aço e cabos mistos. Os cabos de 

fibra natural são os cabos tradicionais. Têm como vantagens principais o fácil acesso, o custo 

relativamente baixo e fácil manuseio, se secos. No entanto, são sensíveis à temperatura, à agressão 

química e à abrasão. As cargas que são capazes de suportar não satisfazem as exigências dos 

navios porta-contentores pelo que não são empregues neste tipo de navios. Os cabos de fibra 

sintética são feitos a partir de polímeros sintéticos. São muito populares nos navios porta-

contentores por serem rígidos e resistentes, e ao mesmo tempo leves e fáceis e manusear (PIANC, 

2012). Este último fator tem alguma importância nos terminais de contentores, já que, devido à 

ausência de meios mecânicos (como cabrestantes) junto ao cais, o trabalho de recolha do cabo 

lançado à água e colocação do laço do mesmo no cabeço de amarração é feito manualmente pelos 

operários, Figura 2-22.  

 

 

Figura 2-22 - Colocação manual do cabo de amarração no cabeço (2017). 

 

De entre os cabos de fibra sintética, os mais comuns são os de nylon, polipropileno, poliéster, 

HMPE (à base de polietileno) e aramida. De entre estes, no caso de navios porta-contentores os 

mais usados são os de polipropileno ou poliéster, ou ainda entrançados mistos de polipropileno, 
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poliéster e polietileno (PIANC, 2012). Os cabos de nylon têm vindo a ser preteridos aos acima 

referidos por serem demasiado elásticos. Se ainda assim os cabos de polipropileno e poliéster não 

tiverem rigidez suficiente, existem cabos de amarração, mais modernos, em HMPE, LCP ou de 

aramida, que apresentam uma rigidez próxima da do aço, sem o inconveniente do peso do cabo, 

mas mais caros e propensos ao desgaste por fricção. Os cabos metálicos são relativamente baratos 

e bastante duráveis (PIANC, 1995) e apresentam elevada rigidez. No entanto, por oposição aos 

cabos de fibra sintética, são difíceis de manusear (em resultado da sua rigidez) e são ainda bastante 

pesados. O ambiente marítimo pode ser agressivo para este tipo de materiais que não sendo bem 

mantidos são mais suscetíveis à corrosão. Outro dos aspetos negativos, consequência da sua 

elevada rigidez, é que estes tipos de cabos desenvolvem grandes esforços mesmo para pequenos 

deslocamentos do navio. Como forma de colmatar este ponto fraco dos cabos de aço, surgiram os 

cabos mistos com extremidade em material sintético. Assim é possível conjugar as características 

de rigidez do aço com a capacidade de absorção de choques das fibras sintéticas (PIANC, 1995). 

Este tipo de solução é mais comum na amarração de navios petroleiros do que a navios porta-

contentores. Os cabos de amarração são geralmente caracterizados pelas suas curvas de força-

extensão, pela tensão-limite de serviço e pela tensão mínima de rotura (minimum breaking load). 

A tensão-limite corresponde, regra geral, a uma percentagem da tensão mínima de rotura, que por 

sua vez é definida como a força mínima que um cabo de amarração novo pode suportar antes da 

rotura, quando é testado até à sua destruição (OCIMF, 2008). A tensão mínima de rotura 

dependerá essencialmente do diâmetro do cabo e da resistência à tração do material, mas também 

do tipo de construção (tipo de entrançamento, revestimentos, entre outros). Alguns materiais vêm 

as suas características alteradas devido à temperatura ou à agua, como os cabos de nylon que têm 

a sua resistência diminuída quando molhados (PIANC, 2012). Na Tabela 2-4 apresentam-se os 

valores típicos de algumas das principais características dos cabos que podem ser encontrados em 

navios porta-contentores. Na Figura 2-23 apresentam-se as curvas de tensão-extensão típicas de 

alguns tipos de cabos, em função do material, do tipo de construção e dos ciclos a que esteve 

sujeito, com uma distinção entre “novo” e “usado”.  

 

Tabela 2-4 – Características dos vários tipos de cabos que equipam os navios porta-contentores, 

apresentados por ordem crescente de rigidez (adaptado OCIMF (2008), Flory et al., (1992), PIANC 

(1995), BSRA (1969)) 

 

Peso 

Volúmico 

(𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

Resistência 

à tração do 

material 

(𝑵/𝒎𝒎𝟐) 

Curva 

tensão-

deformação 

(Figura 

2-23) 

Tensão-

limite 

(%MBL) 

Nº médio de 

usos (até 

substituição) 

Poliamida 1140 960 5; 6; 8 45 60 

Polipropileno 910 670 4; 7 50 187 

Poliéster 1380 1160 4; 7 50 375 

Aramida 1440 2930 3 50 - 

LCP 1400 3370 3 50 - 

HMPE 970 3416 3 50 - 

Aço 7850 1420 1; 2 55 75 
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Figura 2-23 - Cuvas de força-alongamento de cabos de amarração novos e usados (Paulo Santos, 2010, 

adaptado de OCIMF, 2008). 
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3 
COMPORTAMENTO DE NAVIOS 

AMARRADOS 

 

 

3.1. AÇÕES DO AMBIENTE MARÍTIMO/PORTUÁRIO 

Entender e, de certa forma, antecipar o comportamento dos navios dentro do porto é essencial 

para a definição dos diversos elementos da conceção de terminais de contentores. A este propósito 

é pertinente distinguir dois estados do navio: livre e amarrado. Do navio livre são as condições de 

estabilidade e as características de manobrabilidade do mesmo que vão condicionar a definição 

da forma e da profundidade dos fundos da bacia de rotação e dos canais navegáveis, o 

dimensionamento das estruturas de acostagem e das defensas e a conceção das obras de abrigo 

portuário. Já o comportamento do navio amarrado condiciona também a configuração das obras 

de abrigo, mas tem principal influência na fixação dos fundos, dimensionamento do cais acostável 

e na definição do layout de amarração. 

O movimento do navio surge como resposta a solicitações externas e sob a forma de uma 

translação ou rotação. O ambiente marítimo/portuário é rico na origem e magnitude dos estímulos 

ao navio, sujeitando-o a uma série de diferentes ações que atuam frequentemente em simultâneo 

e que originam comportamentos bastante complexos. As principais ações (driving factors) são de 

origem climática, hidráulica e operacional. Pode-se apontar, entre muitas, as ações devidas ao 

vento, à agitação marítima, as correntes, a maré astronómica, a movimentação de cargas e a 

passagem de navios. 

 

3.1.1. VENTO 

A ação do vento no comportamento do navio tem uma componente direta e outra indireta. A direta 

tem a ver com a força que este exerce na superfície do navio e a indireta está relacionada com a 

sua capacidade de gerar agitação marítima. De uma forma simplificada, quando o ar encontra na 

superfície do navio um obstáculo ao seu escoamento normal, exerce uma força sob o mesmo. A 

magnitude dessa força irá depender, essencialmente, da área da superfície de contacto, da forma 

do navio (traduzida por um coeficiente aerodinâmico) e da velocidade e turbulência do vento. 

A ação do vento sob o navio pode ser decomposta numa componente de ação quasi-estática, que 

corresponde a uma situação de vento a soprar de forma praticamente constante, ou à consideração 

da ação média num intervalo de tempo, e numa ação dinâmica alusiva às rajadas de vento (gusts), 

turbulências e mudanças de direção. A componente estática pode ser descrita por uma equação 

genérica,  
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 F𝑤 =
1

2
 𝐶𝑑 𝜌𝑎𝑟 𝑢𝑤

2 𝐴𝑤  (3.1) 

em que 𝐶𝑑 é o coeficiente de arrastamento (drag coeficient), 𝜌𝑎𝑟 a massa específica do ar, 𝑢𝑤 a 

velocidade do vento e 𝐴𝑤 a área do navio sujeita à ação do vento (wind area). Note-se a 

importância da velocidade do vento na força gerada sobre o navio, cuja intensidade é proporcional 

ao quadrado dessa velocidade. Diversos autores apresentam fórmulas de cálculo da ação do vento 

que derivam da acima apresentada, com introdução de coeficientes empíricos, homólogos a 𝐶𝑑, e 

que têm em conta a direção do vento ou o estado do navio (à carga total ou em lastro). De forma 

a fazer uma aproximação estática à situação dinâmica, estas expressões podem ser majoradas com 

um coeficiente de rajada (gust factor). É possível reconhecer uma natureza oscilatória nas 

variações de velocidade do vento, Figura 3-1. 

 

 

Figura 3-1 - Velocidade do vento num registo de 10 minutos (adaptado de PIANC, 1995). 

 

Assim, podem-se associar os conceitos de frequência e de espectro de vento. As situações mais 

gravosas poderão ocorrer quando a frequência de pico do espectro de turbulência do vento for da 

ordem das frequências naturais do movimento do navio ao potenciarem assim fenómenos de 

amplificação dinâmica. Outra forma de representar as características do vento numa dada região 

é a utilização de uma rosa-dos-ventos (wind rose), Figura 3-2, que reproduz a distribuição, em 

percentagem de tempo, da direção e força do vento, normalmente para um ano de registo. A 

localização onde são efetuadas as medições é um aspeto importante ao utilizá-las para avaliar o 

efeito em navios, especialmente nos porta-contentores. Primeiro porque existem diferenças entre 

uma medição feita em terra e no mar, com as primeiras a gerar valores mais baixos devido ao 

maior atrito na interface “ar-terra” face a “ar-água”. Segundo, porque de uma forma geral as 

medições são efetuadas a 10 m de altura. Estas medições podem ser consideradas um pouco 

conservativas no caso dos navios porta-contentores, cuja altura das pilhas pode chegar aos 40 m 

acima do nível do mar.  
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Figura 3-2 - Exemplo de uma rosa-dos-ventos (adaptado de Thoresen, 2012). 

 

O vento é classificado geralmente de acordo com a escala de Beaufort, uma escala empírica de 

12 níveis que estabelece uma relação entre as condições aparentes do mar e a velocidade do vento. 

Tem por isso a particularidade de ter uma forte componente qualitativa que permite uma avaliação 

visual estimada das condições de vento num dado momento e é bastante interessante, por 

exemplo, para a perceção dos efeitos de ventos de uma determinada velocidade na geração de um 

certo estado de mar. 

A ação do vento é tida por grande parte das autoridades na área como a mais determinante de 

entre as ações para o comportamento de navios porta-contentores quando o terminal se encontra 

em zonas bem protegidas da agitação marítima (PIANC, 1995). Os navios porta-contentores são 

particularmente sensíveis à ação do vento comparativamente a outros tipos de navios, realidade 

para a qual contribui a maior área exposta à ação do vento, 𝐴𝑤, conferida pela “parede de 

contentores” acima do convés do navio quando este está carregado. A ação do vento sobre o navio 

pode também ser potenciadora ou mitigadora dos efeitos das outras ações do ambiente portuário. 

Os casos mais evidentes deste efeito colateral dão-se quando o vento provoca no navio um 

movimento transversal ao cais, a chamada deriva. Se o movimento se der no sentido oposto ao 

cais, diminui o atrito entre o navio e as defensas o que resulta em maiores movimentos do navio, 

especialmente de avanço (PIANC, 2012). Já o contrário também se aplica, se o vento empurrar o 

navio contra as defensas, o resultado será o aumento das forças de fricção e resultante diminuição 

dos movimentos do navio.  

3.1.2. CORRENTES 

As correntes dentro da bacia de portos podem ter diversas origens. Podem surgir de movimentos 

de massas de água por ação do vento, pela existência de gradientes de temperatura, por diferenças 

de densidade (principalmente por diferenças no teor de sal) entre massas de águas, por efeitos de 

maré, por indução do próprio movimento do navio ou de outros, etc. Em portos fluviais, situados 

no estuário de um rio, o fenómeno das correntes ganha particular relevância devido à corrente 

fluvial e também devido às interações entre o rio e o mar em virtude da maré, com correntes fortes 

a poderem ser geradas para montante e para jusante durante as marés de enchente e vazante, 

respetivamente, Figura 3-3.  



Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 
 

38 

 

 

 

Figura 3-3 – a) Corrente de enchente e b) corrente de vazante no estuário do rio Douro (Veloso Gomes, 

2016). 

 

De uma forma geral, as forças da corrente a atuar no navio seguem um padrão semelhante à da 

atuação das forças do vento. Uma expressão geral para o cálculo das forças da corrente num navio, 

como a sugerida por Thoresen, 2012,  

 
𝐹𝑐 = 𝐶𝑐 𝛾𝑤 𝐴𝑐  

𝑉𝑐

2 𝑔

2

 (3.2) 

apresenta bastantes semelhanças com a expressão geral 3.1 para o cálculo da ação do vento, em 

que 𝐶𝑐 representa uma constante que depende das características hidrodinâmicas do navio, 𝛾𝑤 o 

peso volúmico da água, 𝐴𝑐 a projeção da área da superfície do navio sujeita à ação da corrente e 

𝑉𝑐 a velocidade média dessa mesma corrente. A magnitude da força a atuar no navio depende, 

essencialmente, da velocidade da corrente, da direção da mesma, da forma do navio e de um 

parâmetro singular sem equivalência no caso da avaliação da ação do vento que é a folga sob a 

quilha (underkeel clearance), Figura 3-4. O coeficiente 𝐶𝑐, também designado por coeficiente de 

arrastamento, caracteriza a hidrodinâmica do navio e depende sobretudo da forma do mesmo, da 

direção da corrente relativamente ao navio e da também já referida folga sob a quilha do navio. 

Devido à diversidade e complexidade dos fenómenos que este coeficiente congrega, a sua 

avaliação requer na generalidade dos casos o recurso a modelos físicos.   

 

 

Figura 3-4 - Influência da folga sob a quilha nas forças laterais produzidas por correntes num navio (Rosa 

Santos, 2010, adaptado de OCIMF, 2008). 
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A força total exercida pela corrente no navio pode ser dividida numa componente segundo a 

direção longitudinal ao navio e outra segundo a direção transversal. Devido à não-simetria do 

navio, à exceção do plano de vante a ré, haverá frequentemente geração de um momento de 

rotação e consequente movimento de guinada do navio. Idealmente o cais deve ser orientado 

paralelamente à direção principal da corrente, com vista à redução da força exercida pela corrente 

(Thoresen, 2003). Ao longo do seu eixo longitudinal o navio apresenta uma forma alongada, mais 

hidrodinâmica dir-se-ia, que se traduz num coeficiente 𝐶𝑐 mais reduzido, e uma menor área 

projetada 𝐴𝑐, que redundam numa menor magnitude da ação da corrente. Podendo-se considerar 

a ação das correntes divididas entre três tipos de esforços: de pressão, de fricção e forças induzidas 

por fenómenos de instabilidade dinâmica (chamado efeito flutter). É de salientar a maior 

importância relativa que as segundas adquirem quando a direção da corrente é, grosso modo, 

paralela ao eixo longitudinal do navio. Quanto aos fenómenos de instabilidade dinâmica, ou 

flutter, ocorrem quando o braço do momento exercido pelo grupo de forças externas a atuar no 

navio composto por forças da corrente, forças nos cabos de amarração e forças nas defensas, 

incluindo massa adicionada, atingem valores próximos do raio de giração do mesmo (PIANC, 

1995). Quando tal acontece, as forças de amortecimento do sistema anulam-se resultando numa 

autoexcitação e amplificação do movimento oscilatório do navio, dificultando ou mesmo pondo 

em causa a continuação das operações de carga e descarga do navio.   

3.1.3. ONDAS 

As ondas correspondem a elevações ou depressões na superfície da água que se propagam através 

dela até à dissipação total da sua energia. Nesse entretanto podem sofrer inúmeras transformações, 

as quais vão depender essencialmente das características próprias da onda e das fronteiras físicas 

que encontrarem, naturais ou artificiais. Os parâmetros relacionados com a altura e o período da 

onda são os mais empregues para caracterizar a onda, pese embora o estudo da propagação de 

ondas envolva muitos outros parâmetros como o comprimento de onda, a celeridade, a 

declividade, a profundidade da água, a direção de propagação, entre outros. A generalidade das 

características da onda é condicionada logo desde a sua geração. Importa distinguir aqui:  

• Vagas ou ondas geradas localmente (locally generated waves ou wind waves), que são 

ondas geradas pela ação dos ventos que atuam na superfície do mar próxima do porto ou 

no interior do mesmo. As suas características são condicionadas sobretudo pela duração 

e intensidade dos ventos, e pelas dimensões do plano de água onde os mesmos atuam; 

• Ondulação (swell ou ocean waves), gerada em alto-mar, também por ação do vento. Estas 

ondas, resultado da atuação de ventos intensos e persistentes, viajam desde a zona de 

geração em direção à costa, perdendo alguma energia na passagem pela zona de declínio, 

aproximando-se da plataforma continental na qual sofrem a influência dos fundos 

marinhos (Veloso Gomes, 2016); 

• Onda de longo período (long period waves), que é, na verdade, uma designação alargada 

para ondas com períodos que vão desde os 30 s até às 12 h 24 min da onda de maré. 

Neste grupo cabem ondas com diversas origens e comportamentos tais como tsunamis, 

seichas, ondas infragravíticas, entre outras. Serão descritas em maior detalhe as seichas 

e as ondas infragravíticas, pela sua particular influência no comportamento de navios de 

grandes dimensões amarrados no interior de portos; 

• Ondas geradas pela passagem de navios. Estas ondas podem ser um problema relevante 

em certos portos, especialmente por terem uma “origem” móvel e poderem aparecer em 
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zonas nas quais ondas geradas pela ação do vento não teriam à partida condições de 

chegar (Thoresen, 2003). 

Existem vários outros tipos de ondas, com períodos que vão de milissegundos até anos (Munk, 

1950), Figura 3-5, mas as que se apresentaram acima são as que têm maior influência no 

comportamento do navio amarrado. Apesar de as ondas de longo período ao largo apresentarem 

alturas de onda bastante mais pequenas relativamente, por exemplo, às vagas ou à ondulação, tal 

não significa que possam ser negligenciadas. Pelo contrário, para além de sofrerem 

transformações na zona costeira que amplificam a sua energia, devido aos também elevados 

períodos naturais de oscilação dos navios porta-contentores amarrados, podem favorecer os 

fenómenos de ressonância e aumentar exponencialmente a amplitude dos movimentos dos navios. 

Adicionalmente, ao contrário das ondas geradas por vento, cuja energia é, por norma, eficazmente 

dissipada ou refletida pelas estruturas de abrigo do porto, as ondas de longo período têm a 

capacidade de mais facilmente difratar em torno dos quebramares (PIANC, 1995) ou mesmo de 

atravessar as camadas porosas dessas estruturas. 

Quanto às marés, que formalmente podem ser consideradas uma onda (de longo período), são um 

fenómeno com outro tipo de características e consequências e, por esse motivo, serão discutidas 

em secção própria. 

 

 

Figura 3-5 – Frequências e períodos das elevações da superfície livre do oceano (adaptado de Munk, 

1950). 

 

Os estados de mar são geralmente bastante irregulares, caóticos até, especialmente quando 

dominados por agitação gerada localmente pelo vento. No entanto, numa primeira aproximação, 

admitindo que o fenómeno é linear (Veloso Gomes et al., 1996), podem ser vistos como uma 

sobreposição de diversas ondas mais simples, harmónicas regulares, cada uma com a sua 

amplitude, comprimento, período e direção de propagação, Figura 3-6. Este conceito, conhecido 
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por princípio da sobreposição, permite traduzir o comportamento irregular extremamente 

complexo em termos de uma teoria de ondas regular, mais simples (Pinkster, 2002). 

 

 

Figura 3-6 - A soma de várias ondas sinusoidais que compõe um estado de mar irregular (Pinkster, 2002). 

 

À luz deste conceito é possível, a partir das transformadas de Fourier, transformar um registo 

temporal de ondas, obtidas por uma boia ondógrafo, por exemplo, numa função de densidade 

espectral de energia, que é então uma lei de variação da energia em função da frequência da onda. 

Esta aproximação, no entanto, só é válida para valores da declividade pequenos e negligencia a 

direção das ondas (a não ser que se trate de um espetro multidirecional, menos comum, Figura 

3-7). Por outras palavras, o espetro de energia de onda para uma configuração irregular arbitrária, 

de declividades suficientemente baixas, indica a quantidade de energia que terá de ser atribuída 

às respetivas ondas sinusoidais componentes, para que as características estatísticas da soma de 

componentes sejam idênticas às da configuração irregular em questão, em função do tempo 

(Veloso Gomes et al. 1996), Figura 3-7.  

Existem diversos espectros empíricos, criados com o objetivo de descrever o espectro de energia 

das onas do mar num formato padronizado. Destacam-se, como alguns dos mais utilizados, o de 

Bretschneider, o de Pierson-Moscowitz e o espectro JONSWAP. Estes espectros são 

especialmente adequados para reproduzir as condições de agitação em mar aberto. Quer isto dizer 

que o espectro medido na zona costeira, ou dentro de um porto será significativamente diferente 

destes espetros empíricos devido às transformações das ondas durante a sua propagação. Estes 

espetros são construídos com base em alguns parâmetros caracterizadores, como a altura 

significativa, 𝐻𝑠; período de onda médio, �̅�, ou período de pico, 𝑇𝑝; fetch, e velocidade do vento. 
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Figura 3-7 - Decomposição de um registo de elevação da superfície livre da água do mar nas suas 

componentes harmónicas (direita, adaptado de Pinkster, 2002) e exemplo de um espetro multidirecional 

(esquerda, adaptado de J.K. Panigrani, 2008). 

 

A previsão da altura das ondas é um aspeto obviamente importante para o dimensionamento das 

obras de abrigo e de algumas estruturas portuárias, e para o planeamento de diversas operações 

em ambiente marítimo. Especialmente em estruturas diretamente sujeitas à ação dessas ondas, 

como é o caso dos quebramares, que protegem a entrada dos portos, estas devem ser projetadas 

para que resistam às solicitações resultantes do impacto das ondas e de forma a que não sejam 

galgadas. Surge aqui a noção da altura de onda de projeto, 𝐻𝑑𝑒𝑠, que pressupõem o assumir de 

um grau de risco de falha da estrutura. As restrições económicas e da própria razoabilidade da 

conceção técnica da estrutura não se compadecem geralmente com o compromisso de uma 

estrutura capaz de resistir à altura máxima da onda possível de a atingir,  𝐻𝑚𝑎𝑥.  

A escolha da altura de projeto depende do tempo de serviço que se pretenda para a estrutura, isto 

é, do seu tempo de vida útil; das consequências económicas da excedência dessa altura, diretas e 

indiretas, sejam os estragos, as posteriores reparações ou as perdas pela impossibilidade de 

desenvolver a atividade económica do porto devido à avaria; e das ameaças para a saúde de 

pessoas ou mesmo o risco de perda de vidas humanas. A escolha da altura de onda de projeto 

associa-se então à definição de um período de retorno da onda. Quanto maior esse período de 

retorno, 𝑇𝑟, maior a altura de onda que lhe corresponde. É possível depois avaliar a probabilidade 

de excedência da onda de projeto durante o tempo de vida da estrutura, n, ou seja, a percentagem 

de risco, 𝑅,  

 
𝑅 = 1 − (1 −

1

𝑇𝑟

)
𝑛

∗ 100 (%) (3.3) 

A vida útil de uma estrutura portuária andará entre os 50 e os 100 anos, sendo que o período de 

retorno da onda de projeto não deverá nunca ser inferior ao tempo de serviço da obra, e de forma 

geral, deverá tomar-se como valor mínimo de referência um período de retorno de 100 anos 

(Thoresen, 2003). Claro está que as estruturas portuárias não serão todas afetadas pelas ondas 

incidentes da mesma forma, com a localização da estrutura a ser um aspeto importante. As 

estruturas de acostagem, localizadas no interior do porto, estão geralmente bem protegidas pelos 

quebramares, podendo ser atingidas por ondas geradas no interior da bacia do porto, por ondas 
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difratadas que contornam os quebramares ou por ondas que chegam com a direção da entrada do 

porto, naturalmente desprotegida, mas que em contrapartida são de se esperar menos enérgicas e 

menos frequentes. Aliás, os cálculos estáticos das estruturas de acostagem normalmente não lidam 

explicitamente com forças e reações devido à ação das ondas. Tais forças são assumidas com 

sendo suportáveis pela estrutura por esta estar dimensionada para o impacto do navio e para as 

forças de amarração (Thoresen, 2003). Ainda assim, possíveis danos a estas estruturas acarretam 

elevados custos, de paragem principalmente, relacionados com a interrupção das atividades de 

receção e envio de mercadoria. 

Na Tabela 3-1 apresentam-se valores sugeridos para a relação 𝐻𝑑𝑒𝑠/𝐻𝑠 a ser adotada, em função 

do tipo de estrutura. Verifica-se que as estruturas de acostagem se apresentam entre as que devem 

ser mais salvaguardadas pelo dimensionamento. 

 

Tabela 3-1 - Altura de onda de projeto em função do tipo de estrutura (Thoresen, 2003). 

Tipo de Estrutura 𝐻𝑑𝑒𝑠/𝐻𝑠 

Proteção contra erosão 1.0-1.4 

Quebramar de taludes 1.0-1.5 

Quebramar vertical 1.6-1.8 

Estrutura de acostagem 1.8-2.0 

Estrutura com elevados requisitos de segurança 2.0 

 

A correspondência entre a relação 𝐻𝑑𝑒𝑠/𝐻𝑠 e um determinado tempo de recorrência da onda de 

projeto ou o nível de risco assumido é implícita, já que se pode considerar a ocorrência de uma 

onda com uma determinada altura como sendo um acontecimento aleatório que segue uma 

determinada lei de distribuição de probabilidades.  

Várias leis de distribuição podem ser utilizadas para traduzir o fenómeno, como a de Gauss, 

Weibull ou a de Rayleigh. Esta última, com a aplicação da noção de “altura de onda entre zeros 

ascendentes”, constitui uma representação realista do fenómeno, válido para a maioria dos estados 

de mar, quer o espectro seja estreito ou largo (Veloso Gomes et al., 1996). Admite-se então que 

a amplitude da onda em águas profundas segue uma distribuição de Rayleigh, caracterizada pelo 

parâmetro 𝑚0, momento de ordem zero, tal que, 

 𝐻𝑠 = 𝐻1/3 = 4 √𝑚0 (3.4) 

em que 𝐻𝑠 representa a já referida altura de onda significativa ou 𝐻1/3, média do terço superior 

das alturas de onda mais elevadas. A Figura 3-8 esquematiza a distribuição estatística das alturas 

de onda num dado local.  
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Figura 3-8 - Distribuição estatística das alturas de onda segundo uma Lei de Distribuição de Rayleigh, 

(Veloso Gomes, 2016). 

 

Na conceção de terminais para navios de comércio, é útil conhecer toda a gama de ondas que 

podem incidir no terminal. Isto porque, ao contrário de um dimensionamento estrutural que visa 

assegurar a resistência da estrutura a uma solicitação extraordinária, mais intensa, mas também 

menos frequente, que se traduz numa altura de onda de projeto, 𝐻𝑑𝑒𝑠, a conceção de terminais 

tem uma componente de dimensionamento para o serviço, ou seja, para que haja um 

funcionamento eficiente em boas condições de operação durante a maioria do ano. O caso do 

dimensionamento de terminais porta-contentores tem uma particularidade adicional. Mesmo do 

ponto de vista do dimensionamento estrutural, este tem em consideração as forças impostas pelo 

movimento do navio aos cabos de amarração e defensas, transmitidas posteriormente aos cabeços 

de amarração e destes para a estrutura do cais propriamente dita (caixões celulares, blocos de 

betão, etc.), e não exatamente à solicitação direta da onda, isto para a generalidade das situações. 

Como se perceberá na secção 3.2, os atuais navios porta-contentores não são tão sensíveis às 

componentes de 1ª ordem, que até apresentam alturas de onda maiores que as ondas 

infragravíticas. Quer isto dizer que no dimensionamento de terminais para navios porta-

contentores, nem sempre se estabelece uma relação direta de que quanto maior a altura de onda, 

maior a solicitação na estrutura. No dimensionamento para o serviço, que toca essencialmente na 

definição do layout da amarração dos navios, é importante definir esse esquema de amarração 

para otimizar a resposta às condições de ondas mais frequentes, de forma a que se atinjam os 

níveis pretendidos de produtividade das operações.  

 

3.1.3.1. Processos de Transformação de Ondas 

Os portos, como estruturas próximas da costa que são, abrangem zonas pouco profundas, com 

profundidades de água geralmente inferiores a 20 m, consideradas águas superficiais (shallow 

waters). A recolha de dados de ondas é, no entanto, usualmente feita ao largo, a alguns 

quilómetros da costa, frequentemente em águas profundas. Na sua propagação em direção à costa, 

as ondas sofrerão uma série de processos de transformação, devido às interações com outras 

ondas, com correntes, fundos, formações naturais como praias e arribas ou estruturas artificiais 

como quebramares e cais. A correta avaliação dessas transformações sofridas pelas ondas é 

essencial para a previsão do comportamento dos navios e para o dimensionamento das estruturas 

portuárias. O uso de métodos demasiado conservadores pode aumentar significativamente o custo 

de um projeto e torná-lo pouco competitivo do ponto de vista económico (USACE, 2002). Por 



 Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 

 

45 

 

outro lado, subestimar a magnitude da ação das ondas no projeto pode ter resultados catastróficos 

ou implicar paragens e manutenções regulares e onerosas.   

São inúmeros os processos que podem afetar a onda, desde efeitos de propagação; efeitos de 

dissipação (sink effects); efeitos de adição de energia (source effects); efeitos de transferência de 

energia; e efeitos hidrodinâmicos na zona de rebentação (surf zone). Serão visados os fenómenos 

de difração e reflexão por serem as transformações da onda mais proeminentes na hidrodinâmica 

portuária embora, naturalmente possam ocorrer em simultâneo uma série de outros fenómenos 

como refração e empolamento. 

A difração é um fenómeno caracterizado pela transferência lateral de energia, ao longo da crista 

da onda quando, esta encontra um obstáculo. A expressão mais significativa do fenómeno num 

porto é a propagação de ondas junto à entrada no porto. Quando ondas, propagando-se numa 

determinada direção, são obstaculizadas por um quebramar, sofrem uma expansão lateral junto à 

cabeça do mesmo que lhes permite propagarem-se para o interior do porto, Figura 3-9. 

  

 

Figura 3-9 - Difração de ondas provenientes de Noroeste junto à cabeça do quebramar Norte do 

porto de Leixões (Google Digital Globe, 2017). 

 

Os dois problemas-tipo principais de difração em estruturas portuárias são o da incidência de um 

conjunto de ondas num quebramar semi-infinito ou a incidência de um conjunto de ondas numa 

abertura de um quebramar. Tomando uma onda com uma crista bem desenvolvida a incidir num 

quebramar, uma “porção” da mesma incidirá diretamente no quebramar e portante será 

parcialmente refletida e absorvida. A porção que passa a cabeça do quebramar por difração, 

poderá atingir a zona de abrigo do quebramar, Figura 3-10. As cristas das ondas, na zona em que 

são difratadas, tomam a forma de arcos concêntricos, que se enrolam em torno da cabeça do 

quebramar, com uma altura de onda sucessivamente mais pequena à medida que a crista se 

propaga e afasta do centro de difração, o que se explica pela dispersão da energia resultado da 

expansão do arco que é formado pela crista.  

 



Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 
 

46 

 

 

Figura 3-10 – Difração das ondas para um quebramar semi-infinito. 

 

O caso de difração por uma abertura consiste na sobreposição de dois casos de difração por 

quebramares semi-infinitos. À medida que as ondas se propagam para o interior do porto, as zonas 

de difração, formadas por arcos concêntricos em expansão em torno de cada uma das 

extremidades, interagem produzindo uma crista única, Figura 3-11. A interação dá-se num eixo 

perpendicular sensivelmente a meio da abertura, o que significa que quanto maior esta for, mais 

além no interior do porto se dá a interação dos dois padrões de difração. Em aberturas 

suficientemente largas, de dimensão superior a cinco comprimentos de onda, é admissível 

desprezar a iteração entre os dois padrões de difração, tratando-os como independentes. Esta será, 

de resto, a situação encontrada na generalidade das entradas de portos. 

 

 

Figura 3-11 – Difração das ondas através de uma abertura no quebramar (adaptado de USACE, 2002). 

 

A caracterização de uma onda difratada num dado ponto dentro do porto pode ser feita com base 

no seu coeficiente de difração, 𝐾𝑑, que exprime a relação entre a altura da onda incidente e a 

altura da onda difratada. Para uma dada localização no tardoz do quebramar, o coeficiente de 

difração é sobretudo função da geometria do quebramar ou da abertura, e da direção de 
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aproximação e período da onda incidente. Assim, num espetro de ondas incidente, cada 

componente de frequência do espetro teria um coeficiente de difração diferente para uma dada 

localização na zona abrigado do quebramar (USACE, 2002). A difração em torno de um 

quebramar semi-infinito ou através de uma abertura de um espetro direcional de ondas incidente 

pode ser avaliada como uma combinação dos coeficientes de difração isolados, 𝐾𝑑, obtidos para 

o problema de difração em ondas monocromáticas, para as várias direções e frequências desse 

espetro. A expressão 3.5 de Goda, Takayama e Suzuki define o coeficiente de difração efetivo 

𝐾𝑒
′, (USACE, 2002), que é produzido como: 

 

 
𝐾𝑒

′ = (
1

𝑚0

 ∫ ∫ 𝑆(𝑓, 𝜃)(𝐾𝑑)2 𝑑𝜃 𝑑𝑓
𝜃𝑚𝑎𝑥

𝜃𝑚𝑖𝑛

∞

0

)

2

 (3.5) 

em que 𝑚0 é o momento de ordem zero do espetro, 𝑆(𝑓, 𝜃) a densidade espetral de energia, 𝜃 a 

direção das componentes do espetro, e 𝐾𝑑 e 𝐾𝑒
′
 designam os coeficientes de difração como já 

definidos anteriormente. A difração de um espetro de ondas é bastante sensível à dispersão 

direcional do mesmo e, ao contrário da difração em ondas monocromáticas, pode ter o seu período 

de pico alterado à medida que a onda se propaga.  

Em grande parte das estruturas portuárias, os problemas de difração são enquadráveis num dos 

casos gerais acima apresentados, difração em torno de quebramar semi-infinito e difração por 

uma abertura num quebramar, ou num terceiro, de difração em torno de uma estrutura cilíndrica, 

Figura 3-12. Este caso geral é representativo do problema da difração em estruturas de estacas 

presentes no porto, como são exemplo as pontes-cais ou os duques d’alba. Também muito 

presente no estudo do comportamento de navios amarrados, está a questão da difração das ondas 

em torno do próprio navio, Figura 3-13. Apesar de mais complexa, fruto da também maior 

complexidade da geometria do navio e do facto do navio ser uma estrutura flutuante que não 

obstrói a passagem da onda em toda a profundidade, tem algumas semelhanças com a questão da 

difração em torno de um cilindro. A onda rodeia a estrutura, apresentando um aumento sucessivo 

da sua altura na zona central da crista, à medida que faz a aproximação, deixando uma zona de 

água praticamente inerte na sombra da estrutura que se estende até à interação dos padrões de 

difração. Depois de passar a estrutura, a altura de onda diminui à medida que crista se propaga e 

expande. 

 

 

Figura 3-12 - Diagrama de difração em torno de uma estrutura cilíndrica. As curvas indicam o lugar 

espacial dos pontos com igual coeficiente de difração (Veloso Gomes, 2016). 
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Figura 3-13 - Difração em torno um de navio de grandes dimensões. Embora a onda incida 

perpendicularmente ao costado do navio, devido à geometria do mesmo, os padrões de difração na proa 

e na popa são assimétricos (Google Digital Globe, 2017). 

 

Na interação onda-estrutura, uma porção da energia da onda é dissipada, outra é refletida e em 

alguns casos, há também transmissão da energia através ou sobre a estrutura, Figura 3-14. A 

importância relativa dos diversos fenómenos será fruto da combinação das características da onda 

e das características da estrutura. 

 

 

Figura 3-14 - Representação esquemática dos fenómenos resultantes da interação onda-estrutura (Costa 

Freire et al., 2007). 

 

Dentro de um porto, são inúmeros os obstáculos à propagação das ondas, apresentando variadas 

características de geometria e de constituição. A avaliação adequada da propagação das ondas no 

interior do porto fica dependente da caracterização que é feita dessas estruturas e é muito 

importante, entre outros, para a previsão de fenómenos de ressonância portuária e para a avaliação 

das alturas de ondas transmitidas e refletidas nas fronteiras interiores do porto. As características 

refletivas e de transmissão de uma estrutura para uma dada onda são normalmente representadas 

por um coeficiente de reflexão, 𝐶𝑟, e um coeficiente de transmissão, 𝐶𝑡, respetivamente, que 
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exprimem o coeficiente entre a altura ou a energia da onda refletida/transmitida pela altura ou 

energia da onda incidente. Não é normalmente feita a caracterização das estruturas em termos de 

um coeficiente de dissipação, mas este seria facilmente dedutível no balanço energético.  

A transmissão da energia da onda por uma estrutura pode ocorrer de duas formas: por galgamento 

da estrutura e por transmissão através do corpo da estrutura. O primeiro mecanismo está também 

relacionado com fenómenos como o empolamento, a rebentação e espraiamento/refluxo 

(runup/rundown) e ocorre sobretudo devido às ondas de 1ª ordem. O segundo mecanismo, 

transmissão pelo corpo da estrutura, é o mais determinante para o estudo das estruturas de 

acostagem, pois está associado a ondas de longo período que provocam fenómenos de ressonância 

com os navios amarrados. A transmissão pressupõe permeabilidade da estrutura. Em grande parte 

dos portos a estrutura de abrigo preferida, é o quebramar de taludes, que é constituído por uma 

série de camadas sobrepostas de blocos de betão ou pétreos de diferentes dimensões que repousam 

sobre um núcleo central composto de material mais fino. O princípio é o mesmo de um filtro e a 

eficácia do quebramar em dissipar a energia das ondas será tanto maior quanto mais heterogéneas 

forem as camadas de enrocamento que o constituem. A experiência mostra que os quebramares 

têm um bom desempenho para grande parte da agitação marítima incidente, que é de curto 

período, mas não são tão eficazes a dissipar a energia das ondas de longo período e de baixa altura 

de onda, que encontram o seu caminho por entre os interstícios do corpo do quebramar. Um dos 

parâmetros utilizados em diversas formulações para avaliar a transmissão é o denominado 

parâmetro de transmissão, 𝑇, que considera o efeito da dimensão relativa do enrocamento para a 

ocorrência do fenómeno e é dado pela expressão,   

 𝑇 =
𝐷

𝐻
 (3.6) 

em que 𝐷 é o diâmetro característico do enrocamento e 𝐻 a altura da onda indente. O coeficiente 

de permeabilidade, 𝑃, definido com o objetivo de quantificar a condutividade hidráulica de uma 

estrutura, tem a vantagem, face ao parâmetro de transmissão, de tomar em conta a relação entre 

as diferentes camadas de enrocamento existentes. A título de exemplo, uma estrutura com núcleo 

impermeável, 2 camadas de manto e filtro, tem um coeficiente de permeabilidade estimado de 

0.10, face ao valor de 0.60 estimado para uma estrutura homogénea (Costa Freire et al., 2007). 

Como os fenómenos de dissipação e de transmissão são interdependentes, interessam também os 

parâmetros relacionados com a dissipação de energia. Um dos mais usados e que serve de base 

para muitas formulações empíricas é o número de Iribarren (ou surf similarity parameter), ζ, que 

é um coeficiente adimensional que relaciona a declividade da onda incidente com o declive do 

talude do quebramar (ou de uma forma mais geral, com a inclinação do obstáculo, seja ele o fundo 

marinho, uma praia ou um talude de um quebramar). Este parâmetro descreve a forma da 

rebentação da onda e a dissipação devido à rebentação (Costa Freire et al., 2007) e explica, em 

parte, o porquê das ondas de longo período serem transmitidas pelos quebramares de taludes. 

Quanto menor o valor de ζ, menos intenso é o fenómeno da rebentação e a consequente dissipação 

de energia. Daí que as ondas de longo período, devido à sua elevada declividade, fruto da 

conjugação de um grande comprimento de onda e de uma baixa altura de onda não sofram 

rebentação no talude do quebramar. Não ocorrendo esse fundamental processo dissipativo, nas 

ondas de longo período ganha relevância a perda de energia da onda devido ao efeito da 

turbulência e da viscosidade da água no atrito no fundo. O parâmetro de rugosidade, 𝑃𝑅, 

caracteriza a dissipação causada pelo atrito durante o espraiamento/refluxo e pela turbulência e é 

dado por, 
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𝑃𝑅 =  √

𝐷

𝐿
cot 𝛼 (3.7) 

em que 𝐷 é o diâmetro característico do enrocamento, 𝐿 o comprimento de onda e 𝛼 o declive do 

talude da estrutura. Daqui se tira que os quebramares com declives suaves são potencialmente 

mais eficientes na dissipação de energia de ondas de longo período. 

A reflexão é um fenómeno que corresponde à mudança de direção ou de sentido de propagação 

da onda quando esta encontra um obstáculo. Se há uma alteração brusca na profundidade da água 

quando a onda se propaga, uma parte da energia da onda será refletida (USACE, 2002). Isto pode 

acontecer tanto em praias e arribas como em taludes de quebramares e nas paredes dos cais de 

acostagem, com efeitos muitos variados na energia da onda refletida. O coeficiente de reflexão 

para uma estrutura de taludes íngremes (surface-piercing sloped plane) depende do ângulo da 

superfície, da rugosidade e da porosidade da mesma, e também da declividade da onda incidente. 

As considerações e parâmetros apresentados anteriormente para a avaliação da transmissão em 

quebramares são partilhados no estudo da reflexão, já que há interdependência entre a reflexão, a 

dissipação e a transmissão da energia das ondas.  

Dentro de um porto, a energia das ondas que o penetram é eventualmente dissipada nas suas 

fronteiras interiores. Ainda assim, nomeadamente aos cais acostáveis, em que as superfícies são 

impermeáveis e bastante íngremes, senão mesmo verticais, podem estar associados coeficientes 

de reflexão bastante elevados. Uma das particularidades do fenómeno de reflexão é que pode 

provocar uma transformação notável nas ondas quando uma onda incidente interceta uma onda 

refletida com as mesmas características dando origem a uma onda estacionária (clapotis). A 

equação que descreve a elevação da superfície da água 𝜂 resultante da sobreposição da onda 

incidente com a refletida é,   

 𝜂 =  𝐻 cos
2 𝜋 𝑥

𝐿
cos

2 𝜋 𝑡

𝐿
 (3.8) 

em que 𝐻 é a altura da onda incidente, 𝐿 o comprimento de onda, 𝑥 a posição na onda e 𝑡 o 

instante no tempo. Esta equação mostra que a amplitude da onda resultante é o dobro da amplitude 

da onda incidente e que o fluido oscila com pontos nodais fixos. Tal só acontece, no entanto, 

quando a reflexão é total. Na grande maioria dos casos a reflexão é parcial e à onda resultante dá-

se o nome de quasi-estacionária. À medida que o coeficiente de reflexão tende para zero, o perfil 

da superfície da água e as trajetórias das partículas de água tornar-se-ão cada vez mais próximas 

das esperadas numa onda progressiva normal. Devido à reduzida declividade das ondas de longo 

período, e consequente reduzida dissipação, estas apresentam elevados coeficientes de reflexão, 

o que as torna suscetíveis de darem origem a ondas quasi-estacionárias e a fenómenos de 

ressonância portuária.  

 

3.1.3.2. Ondulação e Vagas 

A ondulação e as vagas são ondas geradas pela atuação do vento na superfície do mar e pela 

combinação de dois mecanismos: diferenças de pressão e forças tangenciais. As suas 

características são em grande parte ditadas na sua geração e estão relacionadas com a intensidade 

e duração do temporal que lhes deu origem, e com a extensão do fetch e a profundidade da água 

da zona de geração. O que as distingue fundamentalmente é que as vagas são geradas e 

permanecem sobre a influência do vento local, enquanto a ondulação se propaga para além da sua 

zona de geração. Quando estão a ser geradas durante a tempestade, as ondas apresentam-se muito 
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irregulares, multidirecionais e denotam uma crista curta, Figura 3-15, à esquerda. Quando deixam 

a zona de geração, assumem um padrão regular, com cristas longas, propagando-se quase 

unidireccionalmente (por comparação às vagas) e tem tendência a surgir em grupos de ondas 

(wave trains), Figura 3-15, à direita. 

 

 

Figura 3-15 – Em a) o estado de agitação caótico característico das vagas. Em b) um exemplo de 

ondulação a atingir a costa, em que são visíveis as cristas longas e bem delineadas. 

 

A ondulação tem, regra geral, período de onda de 8 a 20 s, enquanto as vagas têm períodos mais 

curtos dos 4 a 10 segundos. Uma regra prática para distinguir se um dado estado de mar é 

dominado por ondulação ou por vagas, é que no caso de se tratar de vagas, o seu período de pico 

deve andar próximo de 4.5√𝐻𝑠 (PIANC, 2012). Esta distinção pode ser útil já que junto à costa, 

a agitação marítima é uma combinação destes dois tipos de fenómenos. Ou seja, a ondulação que 

se propaga até à costa e as ondas geradas pelas tempestades locais vão-se sobrepor. O efeito 

combinado da sobreposição de ambos os tipos de ondas, considerando a soma das componentes 

da energia de cada uma calculada separadamente, pode ser obtido através de, (Thoresen, 2003),  

 𝐻𝑠,𝑖 = (𝐻𝑠,𝑣
2 +  𝐻𝑠,𝑜

2 )
1/2

 (3.9) 

em que o índice 𝑖 representa as ondas costeiras (inshore) resultantes da combinação das vagas, 

índice 𝑣, e da ondulação, índice 𝑜. Diferenciar as duas origens é importante na medida em que a 

forma como se vão relacionar com as fronteiras sólidas é diferente, e o efeito que tem nos navios 

amarrados também. À partida, as vagas têm períodos inferiores aos períodos naturais de oscilação 

dos movimentos do navio amarrado e terão uma influência menor no comportamento dos 

mesmos. Já a ondulação pode ser diretamente potenciadora de fenómenos de ressonância com o 

navio, dado que os períodos naturais de oscilação do navio no plano vertical (balanço, cabeceio e 

arfagem) estão na gama dos períodos típicos da ondulação. Ainda assim, a importância da 

formação de ondas nas proximidades ou mesmo dentro de um porto pode não ser negligenciável, 

dependendo do fetch da bacia portuária, da batimetria do local e do regime de ventos que nela 

atua. 

 

3.1.3.3. Ondas Infragravíticas 

As ondas infragravíticas são um tipo de ondas de longo período, com períodos que vão dos 30 s 

até alguns minutos. Podem-se apresentar sob a forma de ondas livres, as ondas edge e as ondas 

leaky, ou sob a forma de ondas de longo período ligadas (long bound waves ou set-down). As 

ondas de longo período ligadas são o resultado da tendência das ondas geradas pelo vento, 

especialmente a ondulação, se agruparem formando grupos de onda. 
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Os grupos de ondas são conjuntos de ondas sucessivas cujas alturas estão acima de um certo nível 

de agrupamento seguidos por grupos de onda de mais pequena altura, (Rosa Santos, 2010). Dado 

que na aproximação ao litoral a celeridade, 𝑐, das ondas passa a ser sobretudo condicionada pela 

profundidade de água, 𝑑, tal que 𝑐 ≈  √9.81 𝑑, ondas com alturas e períodos diferentes passam a 

viajar a velocidades próximas e formam agrupamentos mais estáveis. A chegada alternada destes 

grupos de onda maiores e menores, provoca variações quase periódicas no nível médio da água, 

o que constitui uma perturbação de longo período, a onda de longo período ligada, Figura 3-16, 

que viaja à velocidade do grupo. A variação do nível médio da água à passagem do grupo de 

ondas está relacionada com a variação do fluxo de momento linear horizontal, que é função da 

velocidade das partículas de água induzidas pela onda, e da pressão. Como o fluxo de momento 

horizontal é mais elevado sob os agrupamentos de ondas de maior altura, desenvolve-se uma 

depressão no nível médio da água do mar ao longo desse grupo que pode ser interpretado 

simplificadamente sob a perspetiva da conservação da energia associada ao Principio de 

Bernoulli, e pelo qual se entende que o aumento da energia cinética associada ao movimento 

orbital das partículas de água deve ser compensado com uma redução da pressão, que é o mesmo 

que dizer, uma diminuição do nível médio da superfície livre. A restituição do nível médio da 

superfície livre dá-se no espaço entre a passagem dos grupos de onda maiores. 

A magnitude das ondas de longo período ligadas pode ser correlatada a três fatores. Primeiro, 

como se entende pelas características do seu mecanismo gerador, dependerá da amplitude das 

ondas de curto período que lhe dão origem. Assim, a energia infra-gravítica aumenta consoante 

os estados de agitação marítima ao largo são mais enérgicos, principalmente no que toca à 

ondulação. Será também tanto maior quando menor for a dispersão direcional das ondas de curto 

período. Investigações mostram que a energia da bond long wave é máxima quando as ondas 

primárias são colineares, sendo que a magnitude do forçamento dessas ondas diminui, 

significativamente, com o aumento do ângulo entre as direções de propagação das componentes 

em interação (forçadoras) do espetro de ondas primárias (Okihiro et al., 1993; Herbers et al., 

1994).  

 

 

Figura 3-16 – Agrupamento de ondas de curto período e desenvolvimento da onda de longo período 

ligada (Rosa Santos, 2010). 

 

Existem diversas hipóteses para explicar a origem das ondas de longo período livres, cujos 

mecanismos de geração ainda não estão perfeitamente caracterizados nem documentados. Uma 

das hipóteses remete a origem destas ondas remete para os agrupamentos de ondas, como é o caso 

também das ondas infragravíticas do tipo long bond wave. A rebentação dos grupos de ondas na 

aproximação à costa gera variações do nível médio da água na surf zone (zona de rebentação). 

Uma série de high breakers (ondas de maior altura em rebentação) faz subir temporariamente o 
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nível da água, uma série de low breakers permite que o nível volte a cair (Munk, 1950). Este 

fenómeno, junto à costa, resulta numa variação periódica da linha de costa, como um batimento 

do mar, sendo por isso conhecida como surf beat. O batimento resultante da rebentação das ondas 

propaga-se então a partir da surf zone, sendo refletido para o largo, ondas leaky, ou pode ficar 

“aprisionado” junto à costa por refração, ondas edge (Rosa Santos, 2010). Uma explicação para a 

origem das ondas de longo período livres, relaciona-as com as ondas de longo período ligadas. 

Ora, como foi já referido, as long bond waves viajam “ligadas” aos agrupamentos de ondas de 

curto período. No entanto, ao contrário das ondas de curto período que com a aproximação à surf 

zone vão sofrer dissipação da sua energia por atrito com os fundos e, sobretudo, por rebentação, 

as ondas de longo período ligadas não perdem a energia e esta até aumenta, devido ao forçamento 

contínuo exercido pelas ondas de curto período durante o processo de empolamento (Rosa Santos, 

2010). Com a rebentação do grupo de ondas primário, a onda de longo período é libertada e 

continua a sua propagação em direção à costa, sendo que, posteriormente à sua reflexão na praia, 

dá origem a uma onda de longo período livre. Um mecanismo alternativo, que também aponta a 

origem das ondas de longo período livres com base no fenómeno de rebentação das ondas de curto 

período, dá conta da importância da variação do ponto de rebentação, que origina oscilações de 

set-up. Dado que as ondas individualmente, rebentam a profundidades diferentes, consoante a sua 

altura, então as ondas de longo período geradas na rebentação teriam período em consonância 

com a chegada dos grupos de ondas com alturas diferentes. As ondas refletidas geram um padrão 

de interferência que depende da relação de fase entra as duas ondas forçadas no ponto de 

rebentação (Rosa Santos, 2010). Um terceiro mecanismo situa a origem destas ondas como sendo 

fruto da libertação de energia das bond long waves quando se deparam com alterações bruscas da 

batimetria. Outras hipóteses relacionam a geração de ondas livres com a ocorrência de fenómenos 

sísmicos ou com fenómenos atmosféricos como a passagem de ciclones ou anticiclones que, ao 

provocarem variações na pressão atmosférica alteram o nível médio da superfície livre, iniciando 

ondas de longo período. 

Em geral, as ondas de longo período livres compõem a parcela principal do espetro na banda 

infragravítica junto à costa (PIANC, 2012). No entanto, são quase impercetíveis ao largo pois 

perdem grande parte da energia desde o seu ponto de geração, junto à costa, sofrendo um efeito 

quase simétrico do que acontece com as ondas de longo período ligadas, cuja energia é 

amplificada com a aproximação à costa. À semelhança do que acontece com as wind-waves, a 

energia infra-gravítica, caracterizada no caso pela altura significativa de onda, 𝐻𝑆,𝑙𝑝 pode ser 

determinada com base na sobreposição da parcela das ondas de longo período livres, 𝐻𝑆,𝑙𝑝𝑓, e 

outra correspondente às ondas de longo período ligadas, 𝐻𝑆,𝑙𝑝𝑏, segundo a expressão,  

 𝐻𝑠,𝑙𝑝 = (𝐻𝑠,𝑙𝑝𝑓
2 +  𝐻𝑠,𝑙𝑝𝑏

2 )
1/2

 (3.10) 

A conjugação da perda de energia das wind-waves, desde o largo até à costa, com o aumento da 

energia das bond long waves à medida que diminui a profundidade de água e a sobreposição das 

ondas de longo período livres, que têm a sua energia máxima também junto à costa, onde são 

geradas, faz com que o espetro de energia se apresente largamente modificado junto à costa, 

Figura 3-17. 
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Figura 3-17 - Variação de um espetro de agitação marítima com a profundidade de água num canal de 

ondas – Resultados experimentais obtidos por Gravesen, 2005, (adaptado de Rosa Santos, 2010). 

 

 Os resultados experimentais obtidos por Gravesen (2005) demonstram claramente o aumento da 

energia da banda infra-gravítica com a redução da profundidade de água, que é ainda mais 

expressivo quando comparado com a energia do restante espetro, já que à maior profundidade de 

água (sonda 1), a densidade espectral nas frequências correspondeste às ondas de curto período é 

várias vezes superior à que se observa nas frequências correspondestes à das ondas infragravíticas. 

Esse aumento é bastante consistente a partir da sonda 4, quando a inclinação dos fundos se torna 

mais íngreme, de 1/100 para 1/15. As alterações mais significativas no espetro ocorrem assim que 

a inclinação dos fundos se acentua, verificando-se uma diminuição brusca da energia espetral 

entre as frequências de 0.05 e 0.015 Hz da sonda 6 para a sonda 7. Dadas as profundidades a que 

se encontram as sondas nestes pontos, 9.8 m e 5.2 m, a zona entre elas deverá corresponder, 

sensivelmente, à surf zone, dado que a altura significativa de onda, 𝐻𝑠, do espetro é de 7.2 m. 

 Assim, compreende-se, a diminuição brusca da energia de curto-período registada, por se dar a 

dissipação da energia das ondas por rebentação. O surgimento de um pico de energia na banda 

infra-gravítica concomitante com a rebentação das ondas de curto período corrobora a teoria que 

relaciona o aparecimento de ondas de longo período livres com a rebentação das ondas de curto 

período, designadas por batimentos.  

Os problemas associados às ondas infragravíticas, no que concerne à amarração de navios em 

portos, são fundamentalmente a capacidade que têm de despoletar fenómenos de ressonância 

portuária, as chamadas seichas, e a correspondência entre os seus períodos e os períodos naturais 

de oscilação dos navios, em especial para os navios porta-contentores (navios de grande porte em 

geral), dos seus movimentos no plano horizontal (avanço, deriva e guinada). Além disso, são 
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difíceis de prever, e há dificuldade em dissipar a sua energia já que facilmente conseguem difratar 

ou ser transmitidas através dos quebramares que protegem os portos. Este último ponto leva a que 

se fale num paradoxo do porto (harbour paradox), já que a construção de quebramares mais 

alongados e de uma embocadura do porto mais estreita, apesar de conduzir, aparentemente, a uma 

melhor proteção contra a agitação e do efeito das ondas, pode na verdade agravar os problemas 

causados pelas ondas de longo período (PIANC, 1995), já que se tornam assim a excitação 

dominante, o que aumenta a probabilidade de geração de seichas e de ocorrência de ressonância 

com o navio amarrado.  

 

3.1.3.4. Seichas ou Ressonância Portuária 

Seicha é o termo usado para denominar fenómenos de oscilação livre que ocorrem em bacias 

naturais ou artificiais, fechadas, como lagos, ou semi-fechadas, como baías e portos, Figura 3-18. 

Tratam-se de oscilações de longo período, correspondentes ao período natural da bacia. Apesar, 

em rigor, o termo descrever o movimento livre em vaivém de uma massa de água até à dissipação 

da sua energia, comparável, numa menor escala, ao que acontece à água dentro de um copo que 

é agitado, o termo seicha é aplicado de forma generalizada, como também o será no decorrer deste 

texto, para descrever fenómenos de ressonância portuária.  

As seichas podem ser iniciadas por variações de pressão relacionadas com fenómenos 

meteorológicos diversos (ciclones, termoclinas, etc.) ou por efeitos de ressonância portuária com 

ondas de longo período. No mecanismo de seicha “livre”, após uma perturbação inicial, a 

gravidade tende a restaurar a posição de equilíbrio hidrostático, recuperando a superfície 

horizontal. O momento vertical da massa de água faz com que esta mergulhe, dando origem a um 

impulso que se propaga ao longo da bacia. Quando esse impulso é refletido na extremidade da 

bacia gera-se um padrão de interferência que dá origem à seicha no modo fundamental da bacia. 

 Quando se trata de uma seicha com origem em fenómenos de ressonância portuária, a oscilação 

livre é substituída por uma oscilação forçada com o período da onda excitadora, que deve ser 

consonante com as características naturais da bacia. Uma dada bacia tem mais do que um modo 

natural de oscilação, quer isto dizer que seichas de diferentes períodos podem ser originadas. 

Além disso, dado que a bacia tem um comprimento variável segundo as diferentes direções, 

seichas com diferentes períodos podem ser originadas na mesma bacia dependendo da direção da 

excitação, havendo também diferenças significativas entre as oscilações em modo aberto ou 

fechado, conforme a oscilação se processe na direção de uma fronteira lateral ou na direção da 

entrada no caso das bacias semi-fechadas. Se no interior de um corpo de água principal existirem 

bacias semi-fechadas secundárias, tome-se como ilustração um porto com as diversas marinas no 

seu interior, então estas podem desenvolver oscilações nos seus próprios períodos naturais de 

seicha.  

 

 

Figura 3-18 – Seicha (2017). 
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As seichas têm ligação intrínseca ao fenómeno de reflexão das ondas de longo de período. Este 

tipo de onda é praticamente refletido na totalidade quando encontra obstáculos físicos como 

praias, taludes de enrocamento, cais de paramento vertical, entre outras fronteiras cuja eficácia na 

dissipação de energia é geralmente superior para ondas de maior frequência. Dentro de portos, 

que são fundamentalmente corpos de água confinados, as ondas de longo período que penetram 

na bacia portuária, seja diretamente, por difração ou por transmissão, têm tendência a refletir das 

fronteiras laterais do mesmo, já que as suas características estão sobretudo talhadas para absorver 

e dissipar as vagas e a ondulação. A sobreposição da onda incidente com a refletida, considerando 

uma reflexão total, resulta numa onda estacionária ou clapotis, cuja amplitude máxima é o dobro 

da amplitude da onda que lhe dá origem. No caso simplificado de oscilação unidimensional numa 

bacia retangular de comprimento 𝑙, com fundos constantes à profundidade através de, 𝑑, os 

períodos naturais, 𝑇, dos diversos modos, 𝑛, podem ser obtidos através de, 

 𝑇 =
2 𝑙

𝑛 √𝑔 𝑑
 (3.11) 

e o respetivo comprimento de onda, 𝜆 ,pela expressão 

 𝜆 =
2 𝑙

𝑛
 (3.12) 

O estudo de uma situação real é mais complexo, dada a geometria irregular e complexa da bacia 

portuária, as características reflexivas diversas das suas fronteiras, a batimetria variável e os 

diferentes padrões de interceção de ondas que podem ocorrer. Para o caso da análise de 

ressonância portuária, os primeiros modos de oscilações, tipicamente até dois comprimentos de 

onda (PIANC, 1995), i.e, até ao 4º modo de oscilação, são os mais relevantes de caracterizar já 

que, como se verifica pela equação 3.11, os modos de seicha de ordem sucessivamente maior têm 

períodos naturais de oscilação sucessivamente menores. As ondas com períodos menores que as 

ondas infragravíticas, inferiores a 30 s, portanto, as vagas e a ondulação, são, usualmente como 

foi já referido, eficazmente dissipadas, quer no exterior do porto pelos quebramares, quer no seu 

interior pelas fronteiras absorventes, quando existem, não representando por isso, habitualmente, 

perigo de formação de uma onda estacionária. 

Na Figura 3-19 estão ilustrados os primeiros dois modos de seicha que podem ocorrer no Lago 

Michigan. Os valores representados indicam a diferença de fase, em graus, a partir da zona 

Nordeste do Lago. De notar que pontos com diferença de fase de 180º graus entre si são tais que 

se um se encontra com a altura máxima da oscilação, o outro encontrar-se-á com a mínima, e 

vice-versa. Verifica-se, também, que do primeiro para o segundo modo, o número de nós é o 

dobro e o comprimento de onda passa para aproximadamente metade, o que corrobora as 

expressões simplificadas anteriormente apresentadas.  
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Figura 3-19 - Modos de seicha do Lago Michigan (Darthmouth, 2017). 

 

A importância da utilização de modelos numéricos e de modelos físicos para simular o fenómeno 

dentro de um porto prende-se com a necessidade de determinar a localização dos nós e anti-nós 

da onda estacionária para os diversos modos de seicha que nele podem ocorrer. A arquitetura do 

porto poderá então ser condicionada por essa localização. Por um lado, a localização dos anti-nós 

indica zonas de potencial galgamento de estruturas em situação de seicha, o que pode aconselhar 

à subida das cotas de coroamento dos cais ou reposicionamento dessas mesmas estruturas. Já a 

identificação dos pontos nodais é vital à definição dos locais de acostagem, na medida em que a 

permanência de um navio num ponto nodal durante a ocorrência de uma seicha pode colocar 

graves problemas à operação e segurança do mesmo. 

A justificação para tal está na trajetória das linhas de corrente nos nodos da onda estacionária 

gerada em cenários de reflexão parcial, que, no caso, tomam a designação de quasi-nodos. Apesar 

de, como se disse anteriormente, os coeficientes de reflexão das estruturas no interior de um porto 

serem relativamente altos para ondas de longo período, essa reflexão nunca é total. Quer isto dizer 

que a onda refletida não tem exatamente as mesmas características da onda incidente, não havendo 

lugar à formação de clapotis como apresentada anteriormente, com pontos nodais e anti-nodais 

perfeitamente definidos, Figura 3-20, e em que as partículas de água seguem trajetórias retilíneas. 

A onda resultante da sobreposição das ondas em condições de reflexão parcial apresenta zonas de 

quasi-nodos e quasi-antinodos, em que os primeiros são pontos em que a oscilação horizontal é 

máxima e a oscilação vertical é mínima e os segundos com oscilação vertical máxima e horizontal 

mínima. 

A presença de um navio sobre um quasi-nodo é especialmente gravosa, dado que a amplitude da 

oscilação horizontal no quasi-nodo é dezenas de vezes superior à da oscilação vertical ocorrida 

no quasi-antinodo. As oscilações horizontais no quasi-nodo, para além de condicionarem ou 

mesmo inviabilizarem por completo as operações de estiva do navio, podem até ser suficientes 
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para quebrar cabos de amarração, sobretudo se a periodicidade dessas oscilações estiver em 

ressonância com o comportamento natural do navio amarrado.   

 

 

Figura 3-20 -  a) Linhas de corrente na situação de reflexão total com base na teoria linear; 

b) Linhas de corrente na situação de reflexão parcial com base na teoria linear (Rosa Santos, 2010). 

 

Não se pode evitar a ocorrência de ondas de longo período, e por inerência, os fenómenos de 

ressonância portuária são também inevitáveis. As obras de abrigo portuário e as estruturas de 

dissipação de energia convencionais não são capazes de dissipar a energia destas ondas, e são 

inclusive responsáveis por agravar os seus efeitos. Simbólicamente, poder-se-ia dizer que bacias 

portuárias se comportam simultaneamente como uma espécie de “filtros” perante a agitação 

marítima (Rosa Santos, 2010), já que distinguem as frequências do espetro próximas das suas 

frequências de ressonância, e como antenas parabólicas, que por reflexão dos sinais dentro do 

disco, os amplificam.  

Na Figura 3-21 é possível observar como a agitação sofre um efeito de amplificação em algumas 

frequências, que é diferente consoante a zona do porto. Tal traduz o efeito da geometria das sub-

bacias nos fenómenos locais de ressonância. 

Ressalva-se, que apesar da ondulação e das vagas não serem responsáveis diretamente pela 

ocorrência de seichas, o fenómeno tem grande probabilidade de ocorrer em situação com a 

agitação marítima mais severa. Isto porque, um dos mecanismos responsáveis pela ressonância 

portuária é a difração das bond long waves associadas à agitação de curto período incidente na 

entrada do porto. Já em condições de mar mais calmo, a ressonância portuária será causada 

fundamentalmente pelas ondas infragravíticas livres, edge waves e leaky waves (PIANC, 1995). 
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Figura 3-21 – Resultados experimentais de modelação física e numérica da amplificação de ondas de 

longo período dentro do Porto de Algiers, de Jensen e Warren, 1986 (adaptado de PIANC, 1995). 

 

Apesar da inexorabilidade do fenómeno das seichas portuárias a sua frequência de ocorrência e 

as suas consequências podem ainda assim ser minimizadas, com mais ou menos custos. 

Conhecendo o histórico local de ondas de longo período é teoricamente possível definir uma 

geometria e configuração de fundos para a bacia portuária, cujas frequências naturais de oscilação 

estejam desfasadas das ondas de longo período mais frequentes, dessa forma diminuído a 

prevalência do fenómeno. Portos novos, ou em que se perspetivem obras de expansão, podem ser 

uma boa oportunidade para o estudo de uma solução deste tipo. Em qualquer outro caso é à partida 

uma solução muito onerosa. Com mais viabilidade, a reorientação ou reposicionamento de 

estruturas de acostagem pode ajudar a reduzir as respostas dos navios amarrados (PIANC, 1995). 

Neste caso, procura-se sobretudo evitar que um navio fique sobre um quasi-nodo, onde 

experimenta amplos movimentos no plano horizontal, especialmente se ocorrer ressonância. Uma 

terceira solução pode passar por alterar o sistema de amarração, com vista ao desfasamento da 

oscilação horizontal e do navio amarrado, precisamente para que não ocorra ressonância como 

acima referido. Nas fronteiras internas do porto devem ser adotadas soluções estruturais com boas 

características absorventes, privilegiando o uso de materiais porosos. Quanto à geometria das 

fronteiras laterais, sabendo que a opção por parâmentos verticais nas estruturas de acostagem, não 

sendo a mais indicada sob a perspetiva de evitar a reflexão das ondas, é quase inevitável, deve-se 

tomar o cuidado de fugir a formas demasiado simples, introduzindo, se possível, zonas com 

configuração curvilínea (Rosa Santos, 2010). A resolução de um problema de ressonância 

portuária nunca deverá passar por uma solução de extensão dos quebramares de entrada do porto 

e estreitamento dessa mesma entrada. Apesar de essa ser a tentação, já que por essa via é 

visivelmente diminuída a agitação marítima que consegue penetrar o porto, os efeitos práticos são 

quase nulos, ou até mesmo contraproducentes, na medida em que é a agitação de longo período 

que provoca as seichas portuárias, e essa não é dissipada pelo quebramar. 

 

3.1.3.5. Ondas Geradas pela Passagem de Navios 

Um navio em movimento gera dois sistemas de ondas, em que um é resultado dos gradientes de 

pressão do escoamento em torno do navio, considerado o sistema de ondas primário, e o outro, o 

sistema secundário, que é radiado pelo navio no seu movimento. Dentro de um porto, a passagem 
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de um navio e a geração destes sistemas de ondas poderá induzir num navio amarrado próximo 

forças longitudinais, laterais e momentos. Existe uma relação de proporcionalidade entre os 

sistemas de ondas gerados e a velocidade do navio. Como de uma forma geral as velocidades de 

navegação dentro dos canais portuários estão controladas e são relativamente baixas, acabam por 

não gerar problemas de maior aos navios amarrados, especialmente comparativamente a outros 

driving factors, até pela frequência e duração das ações, isto claro, a não ser que um terminal se 

situe num canal de navegação. Nessa situação o aumento da frequência das ações pode tornar este 

um fenómeno com algum impacto.   

O sistema secundário de ondas geradas pelo navio de passagem segue o padrão de ondulação de 

Kelvin, que corresponde à imagem clássica do navio em movimento, Figura 3-22. Este padrão de 

ondulação tem um grupo de ondas em que as cristas são transversais à direção do movimento do 

navio, e outro grupo de ondas, com cristas divergentes. Os padrões sofrem como que uma 

expansão durante a sua propagação, dando forma a uma envolvente em forma de V. À velocidade 

geralmente apresentada pelos navios dentro de portos, este sistema de ondas terá ondas de altura 

relativamente baixa e curto período (PIANC, 2012), o que para navios de grandes dimensões não 

constitui um problema.  

 

 

Figura 3-22 – Ondas geradas pela passagem de uma pequena embarcação. O padrão de Kelvin 

sobressai no contraste com o plano de água pouco agitado (Imagem: http://worldmaritimenews.com/wp-

content/uploads/2015/02/containership.png). 

 

O maior efeito da passagem de um navio por um navio porta-contentores acostado será causado 

pelo gradiente de pressão (PIANC, 2012). O movimento de translação de um navio gera um 

escoamento de fluido à sua volta e sob o casco. Devido à forma típica dos navios, que são estreitos 

na proa e aumentam a secção transversal progressivamente até à popa, comportam-se em relação 

ao escoamento como uma espécie de tubo de Venturi invertido. À medida que o escoamento se 

processa ao longo do corpo do navio, dá-se um aumento da velocidade da água por constrição do 

escoamento e consequente abaixamento da pressão, como de resto dita o princípio de Bernoulli. 

A redução de pressão dá-se, na prática, por um abaixamento do nível da superfície livre da água, 
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Figura 3-23. A perturbação resultante deste processo propaga-se e pode atingir outros navios, 

iniciando movimento. As forças em jogo serão proporcionais ao quadrado da velocidade do navio 

em movimento, à distância entre o mesmo e o navio amarrado, à profundidade de água e às 

dimensões da secção transversal do canal (PIANC, 2012). 

 

 

Figura 3-23 – Abaixamento do nível médio da água devido ao escoamento em torno e sob o navio 

(PIANC, 2014). 

 

3.1.4. MARÉS 

A maré astronómica, ou simplesmente maré, é uma oscilação periódica do nível médio da água 

do mar devido à ação atrativa conjunta exercida pela Lua e pelo Sol. Trata-se de uma oscilação 

de longo período, sensivelmente 12h se se tratar de uma maré semi-diurna, e aproximadamente 

24 no caso de uma maré diurna, havendo também marés mistas (combinações dos últimos dois 

tipos), cuja amplitude varia muito de local para local. Apesar de ser condicionante em muitas 

operações portuárias, nomeadamente as relacionadas com dragagens ou com obras subaquáticas 

de construção ou manutenção de estruturas, não tem efeitos diretos, como força excitadora, no 

comportamento dos navios amarrados. Pode, no entanto, ter efeitos indiretos com alguma 

expressão, ao provocar alterações na resposta dinâmica do sistema composto pelo navio, as 

defensas e a amarração. Sublinha-se o efeito das marés na folga sob a quilha, no tensionamento 

dos cabos de amarração e no posicionamento das defensas. 

A variação do nível médio da água implica a variação na folga sob a quilha do navio. Este 

parâmetro tem influência sobre os coeficientes hidrodinâmicos de amortecimento e de massa 

adicionada que compõe as características do comportamento do navio amarrado. Por exemplo, o 

mesmo navio durante a maré-alta irá apresentar-se com um comportamento ligeiramente mais 

rígido do que durante a maré baixa, ou seja, terá um período natural de oscilação menor. 

Na amarração de navios porta-contentores, de forma a assegurar que os cabos de amarração se 

encontram sem folga e que respondem adequadamente aos movimentos do navio, é aplicado um 

pré-tensionamento nos mesmos através dos guinchos. A alteração da posição vertical do navio 

devido à maré pode comprometer o pré-tensionamento e a boa resposta do sistema de amarração. 

Na presença de sistemas mais avançados com guinchos de tensão constante este problema não é 

de todo relevante. É possível que a rigidez do sistema navio amarrado saia afetada pela variação 

do ângulo dos cabos no plano vertical. 

No projeto de estruturas de acostagem deve ser tida em conta a posição do navio relativamente às 

defensas para diferentes níveis da maré, (PIANC, 1995), as quais devem ser posicionadas de 

forma a adequar-se à amplitude máxima de níveis de água esperados no local. Um mau contacto 
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entre o costado do navio e as defensas reduz a dissipação da energia associada ao movimento do 

navio por atrito nestas estruturas. 

 

3.2. DINÂMICA DE NAVIOS AMARRADOS 

3.2.1. TIPOS DE MOVIMENTO 

Um corpo flutuante tridimensional genérico apresenta liberdade de movimentos a 6 graus que 

podem ser distinguidos entre rotações e translações em torno de, e, segundo, 3 eixos principais 

ortogonais entre si. No mundo da Náutica é aplicada uma terminologia própria para a designação 

de cada um destes movimentos, que no caso Português varia bastante entre autores ou pessoas 

ligadas de alguma forma à atividade Naval.  

Serão então tomadas as denominações de balanço (roll), cabeceio (pitch) e guinada (yaw) para os 

movimentos de rotação em torno dos 3 eixos principais, respetivamente, o eixo de ré a vante (xx), 

o eixo de bordo a bordo (yy) e, por último, o eixo vertical (zz) que passam pelo centro de gravidade 

do navio. Segundos estes mesmos eixos e na sua respetiva direção, o avanço (surge), a deriva 

(drift ou sway) e a arfagem (heave) como se esquematiza na Figura 3-24. 

 

 

Figura 3-24 - Movimentos de um navio (2017). 

 

Nota também para 3 posições do navio de invocação frequente e que estão de certa forma 

relacionadas com os movimentos já referidos. Quando o navio se encontra a flutuar livremente, 

com as cargas equilibradas, diz-se que está na posição vertical ou aprumado (upright condition). 

Quando a posição do navio se encontra inclinada transversalmente em relação à posição vertical 

diz-se que este adornou, e ao ângulo de inclinação dá-se o nome de adernamento ou adornamento 

(heel). Quando há uma inclinação longitudinal do navio em relação à posição vertical, geralmente 
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caracteriza-se a posição do navio pela diferença entre o calado de ré e o calado de vante, que se 

denomina caimento (trim). As últimas duas definições têm a particularidade de se relacionarem 

com os movimentos de balanço e cabeceio, de uma forma que será explorada em subcapítulos 

seguintes.  

3.2.2. METACENTRO E MOMENTO RESTAURADOR 

Suponha-se que um corpo flutuante, inicialmente estável, sofre uma rotação 𝛳 devido a uma ação 

externa, como representado na Figura 3-25. Com toda a pertinência se considerará o corpo como 

sendo um navio a flutuar à linha de água 𝑊𝐿, com centro de impulso em 𝐵 e centro de gravidade 

em 𝐺 que é forçado a adornar por ação do vento, da ondulação, transferência de peso, manobra, 

etc., fazendo emergir parte do casco e imergir outra, com o navio a flutuar agora à linha de água 

𝑊′𝐿′. 

Pelo princípio de Arquimedes, não havendo uma alteração do peso total do navio, o volume 

deslocado, ∇, manter-se-á o mesmo, e o ponto 𝐵′ é agora a nova posição do centro de impulsão. 

À interceção da vertical que passa por 𝐵 com a reta perpendicular a 𝑊′𝐿′ passando por 𝐵′ chama-

se metacentro (no caso, transversal). A particularidade deste ponto é que para um mesmo calado, 

que poder-se-á interpretar como correspondente a um determinado estado de carga, o navio parece 

rodar em torno dele quando sofre pequenas inclinações. 

 

 

Figura 3-25 - Estabilidade para pequenos ângulos de adorno (2017). 

 

Num navio existirão dois metacentros de especial interesse, o metacentro transversal (devido a 

uma rotação segundo um eixo de ré a vante (xx)) e o metacentro longitudinal (devido a uma 

rotação segundo um eixo tranverso (yy)). A maioria dos autores considera que a definição de 

metacentro aqui apresentada é valida para ângulos de inclinação até 10º (Rawson, et al., 1976), 

podendo-se para estes casos considerar verdadeiras as seguintes propriedades: os volumes da 

cunha emersa e imersa são os mesmos; o momento estático das duas cunhas em relação à sua 

linha de interceção deve ser o mesmo; a transferência do momento estático entre as cunhas deve 

ser responsável pela mudança do momento estático do corpo todo.  



Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 
 

64 

 

Daqui resulta que o raio metacêntrico, BM̅̅ ̅̅  , possa ser calculado por:  

 BM̅̅ ̅̅ =
I

∇
 (3.13) 

em que 𝐼 representa o momento de inércia do volume imerso do navio em relação ao centro de 

flutuação e ∇ representa o volume deslocado pelo mesmo.  

Diz-se de um corpo que este está em equilíbrio estável quando na sequência de uma pequena 

perturbação este tende a retornar à posição inicial assim que a ação cessa. Um navio estará em 

equilíbrio estável quando o centro de gravidade, 𝐺, o centro de impulsão, 𝐵, e o metacentro, 𝑀, 

forem colineares, com 𝐺 abaixo de 𝑀. Quando o navio é forçado a inclinar devido a uma ação 

externa, dá-se uma rotação em torno do metacentro e o impulso hidrostático pode ser considerado 

como aplicado no novo centro de impulsão 𝐵′. Este impulso tem direção vertical e sentido 

ascendente. Em conjunto com o peso do navio, aplicado em 𝐺 com direção vertical e sentido 

descendente, forma um binário restaurador (righting moment) que tende a recuperar a posição 

inicial do navio, Figura 3-26. 

 

 

Figura 3-26 - Binário Restaurador (Righting Moment) (2017). 

 

Como já foi referido, o conceito de metacentro como aqui foi apresentado é válido para pequenos 

ângulos. O braço 𝐺𝑍 é a projeção horizontal do segmento 𝐺𝐵′ e é denominado braço restaurador 

(righting lever). O momento restaurador é então dado pela seguinte expressão: 

 M = Δ GZ̅̅̅̅ = Δ GM̅̅ ̅̅  sen(θ) ≅ Δ GM̅̅ ̅̅  θ (3.14) 

Pode-se constatar que nestas condições a variação do momento restaurador é linearmente 

proporcional à inclinação do navio. Também, quanto maior for a altura metacêntrica 𝐺𝑀̅̅̅̅̅, maior 

será a estabilidade, isto é, mais energicamente reagirá o navio quando desviado da sua posição de 

equilíbrio (Cabral, 1979). Assim, e com a constatação de que a posição do metacentro depende 

exclusivamente da forma da querena, verifica-se que a estabilidade do navio pode ainda ser 

condicionada e otimizada pela posição do centro de gravidade procurando uma melhor 
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distribuição dos pesos que o constituem (acessórios, instalações, máquinas, lastro), bem como das 

cargas adicionadas. 

No âmbito de algumas obras portuárias, nomeadamente as de acostagem, é necessária a avaliação 

dos movimentos dos navios quer sob o ponto de vista das ações e esforços que estes induzem à 

estrutura, quer pela influência que a obra poderá ter no comportamento do navio e na 

operacionalidade das atividades a ele adstritas. No entanto, o cálculo preciso da altura 

metacêntrica é de difícil perpetração dado que as curvas hidrostáticas dos navios, que contêm 

dados geométricos indispensáveis a este cálculo, não são de comum divulgação por parte dos 

construtores. Assim, surgem na literatura do tema algumas expressões empíricas ou tabelas no 

sentido de colmatar esta dificuldade e permitir uma rápida avaliação do valor de 𝐺𝑀̅̅̅̅̅ ou do raio 

metacêntrico, 𝐵𝑀̅̅̅̅ ̅. A mais simples, e com alguma razoabilidade para alguns tipos de navios, 

admite uma forma retangular para a querena. Assim vem a expressão,  

 
BM̅̅ ̅̅ =

B2

12 𝑇
 (3.15) 

em que 𝐵 e 𝑇 são respetivamente a largura da boca e o calado do navio. Em alternativa, apresenta-

se na Tabela 3-2 uma pequena lista de intervalos da relação entre a altura metacêntrica e o calado 

para alguns tipos de navio porta-contentores é apresentada na Tabela 2-1 abaixo. 

  

Tabela 3-2 - Estimativa da altura metacêntrica por tipo de navio (adaptado de PIANC, 2014) 

Tipo de Navio 𝐆𝐌̅̅ ̅̅ ̅
𝑻⁄  

Navio Porta-Contentores 
Panamax 0.05 a 0.10 

Post-Panamax 0.10 a 0.15 

 

3.2.3. SIMILARIDADE AO SISTEMA MASSA-MOLA 

3.2.3.1. Oscilações Livres Sem Amortecimento de Sistemas com um Grau de Liberdade 

Quaisquer movimentos do navio livre no plano vertical vão gerar, por parte da massa de água em 

que este está imerso, uma resistência crescente que será tanto maior quanto maior o afastamento 

em relação à posição de equilíbrio. Para os restantes movimentos de translação e rotação do navio 

livre não se geram forças resistentes e este assume a sua nova posição. Portanto, em avanço, 

deriva ou guinada o navio, se livre, apresenta equilíbrio indiferente: alterando o equilíbrio inicial 

o corpo aceita a nova posição não apresentando qualquer tendência para a alterar (Oliveira e 

Lopes, 2010).  

Em movimentos de balanço, cabeceio e arfagem o navio livre tem então um comportamento 

análogo ao do sistema massa-mola. O mesmo passará a acontecer para os movimentos no plano 

horizontal quando o navio estiver amarrado. Ao ser aplicada uma força exterior no navio, 

provocando um deslocamento no mesmo, desenvolvem-se forças e momentos resistentes, de 

magnitude crescente com a amplitude do deslocamento e evolução linear se esse deslocamento 

for reduzido, até que se atinja um novo ponto de equilíbrio. O navio acumula energia potencial. 

Se a excitação cessar ou a força exterior for removida a energia potencial será convertida em 

energia cinética, ou seja, em movimento. Em situação não-amortecida, a lei da conservação da 

energia mecânica dita que se estabelecerá um movimento oscilatório harmónico simples, como o 

de um pêndulo. 
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Na equação fundamental de um sistema livre de 1 grau de liberdade sem amortecimento traduz-

se o equilíbrio entre as forças inerciais e as forças elástica. Tipicamente, a equação é escrita 

apresentando a inércia caracterizada pela massa equivalente da mola, 𝑚, e a elasticidade 

caracterizada pela constante elástica da mola, 𝑘, 

 m ü + k u = 0 (3.16) 

em que 𝑢 representa o deslocamento da mola e �̇� e �̈� são a primeira e segunda derivada do 

deslocamento 𝑢, correspondendo então à velocidade e aceleração da mola. Esta equação 

diferencial admite uma solução do tipo: 

 u = A cos(wt) + B sen (wt) (3.17) 

As constantes 𝐴 e 𝐵 são dependem das condições iniciais do movimento e 𝑤 é uma característica 

física do sistema conhecida como frequência natural. Substituindo 𝑢 na equação diferencial e 

dado que esta deve ser, satisfeita para um qualquer instante 𝑡, obtém-se a relação de seguida 

apresentada (Arede, 2000) 

 

w = √
k

m
 (3.18) 

São dedutíveis também a partir da equação os valores das constantes iniciais. A constante 𝐴 toma 

o valor da posição inicial, 𝑢0, enquanto a constante 𝐵 é igual a u̇o/w, relacionada à velocidade 

imprimida ao corpo quando se inicia o movimento. A solução geral toma então a seguinte forma: 

 u(t) = uo cos(wt) +
u̇o

w
 sen (wt) (3.19) 

Constata-se que a equação dinâmica do sistema massa-mola é uma função harmónica, de período, 

 T =
2 π

w
 (3.20) 

Este período, 𝑇, é conhecido como o período natural da oscilação é de grande importância pois 

para além de caracterizar o comportamento do corpo em vibração livre vai condicionar a forma 

como este se relaciona com as excitações externas. 

3.2.3.2. Vibrações Livres com Amortecimento 

A equação fundamental de um sistema de 1 grau de liberdade com amortecimento faz o equilíbrio 

entre as forças inerciais, as forças elásticas e a força de amortecimento. A força de amortecimento, 

𝑓𝑎 é normalmente dada por: 

 𝑓𝑎 = 𝑐 𝑣 (3.21) 

em que 𝑐 é o coeficiente de amortecimento e 𝑣 a velocidade do movimento. Esta equação traduz 

o efeito de um amortecedor viscoso linear, como são os fluídos Newtonianos de que a água é 

exemplo. A força de amortecimento é então proporcional a um coeficiente, 𝑐, denominado 

coeficiente de amortecimento, e à velocidade do movimento do corpo no grau de liberdade livre.  

Este mecanismo de amortecimento é responsável por dissipar a energia do sistema. Sendo fa uma 

força não conservativa, deixa de ser válida a lei da conservação da energia mecânica. A equação 

fundamental do sistema massa-mola com amortecimento é então, 

 𝑚 �̈� + 𝑐 �̇� + 𝑘 𝑢 = 0 (3.22) 

cuja solução da equação diferencial é: 
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 𝑢 = 𝑐 𝑒𝑠𝑡 (3.23) 

em que 𝑠 é uma constante sem significado físico. Substituindo na equação vem que: 

 

𝑠 = −
𝑐

2𝑚
± √(

𝑐

2𝑚
)

2

−
𝑘

𝑚
 (3.24) 

No caso em que o radicando é nulo diz-se que o sistema é criticamente amortecido e o coeficiente 

de amortecimento, no caso designado por 𝑐𝑐𝑟, toma o seguinte valor: 

 𝑐𝑐𝑟 = 2 𝑚 𝑤 (3.25) 

Quando o movimento é criticamente amortecido não se chega a estabelecer um movimento 

oscilatório. O amortecimento do sistema pode-se enquadrar então em três situações: pode ser igual 

ao crítico, com o efeito anteriormente descrito; superior ao crítico em que tende para zero menos 

rapidamente; inferior a crítico em que a energia é totalmente dissipada ao fim de alguns ciclos. 

Assim, ganha algum interesse representar o amortecimento pelo seu quociente em relação ao 

amortecimento crítico. O chamado fator de amortecimento ξ é dado por: 

 𝜉 =
𝑐

𝑐𝑟
=

𝑐

2 𝑚 𝑤
 (3.26) 

Representando por wa a frequência angular amortecida do sistema vem a solução da equação 

diferencial, 

 𝑤𝑎 = 𝑤 √1 − 𝜉2 (3.27) 

 
𝑢(𝑡) = 𝑒−𝜉 𝑤 𝑡 (𝑢0 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑎  𝑡) +

𝑢0̇ + 𝑢0 𝜉 𝑤 

𝑤𝑎

𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑎  𝑡)) (3.28) 

A Figura 3-27 ilustra a evolução no tempo de um movimento oscilatório amortecido. É notória a 

diminuição exponencial da amplitude do movimento, assim como o ligeiro aumento do período 

da oscilação. 

 

 

Figura 3-27 - Oscilação livre amortecida ξ < 1 (adaptado de Rosa Santos, 2010). 
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3.2.3.3. Resposta de um Sistema de um Grau de Liberdade a uma Carga Harmónica 

Quando o sistema é submetido a uma força periódica ocorrem as vibrações forçadas de um sistema 

(Beer e Johnston, 1981). 

Seja 𝑝(𝑡) a solicitação periódica, que se represente pela expressão: 

 𝑝(𝑡) = 𝑝0 𝑠𝑒𝑛 (�̅� 𝑡) (3.29) 

em que p0 e w̅ são respetivamente a amplitude e a frequência da solicitação. A equação de 

equilíbrio dinâmico é então, 

 𝑚 �̈� + 𝑐 �̇� + 𝑘 𝑢 = 𝑝0 𝑠𝑒𝑛 (�̅� 𝑡) (3.30) 

Portanto esta equação representa o equilíbrio entre as forças inerciais, as forças elásticas, as forças 

de amortecimento e uma força exterior periódica. A solução geral desta equação diferencial é 

obtida adicionando-se uma solução particular à solução geral da equação apresentada em 3.28, 

que passa agora a designar-se solução complementar. A solução complementar diz então respeito 

ao movimento do sistema livre amortecido. Fica assim patente que o comportamento do sistema 

sob ação da força exterior será a composição da oscilação livre com a oscilação forçada. A solução 

da equação vem então:  

 
𝑢(𝑡) = 𝑒−𝜉 𝑤 𝑡 (𝑢0 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑎  𝑡) +

𝑢0̇ + 𝑢0 𝜉 𝑤 

𝑤𝑎

𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑎  𝑡))

+
𝑝0

𝑘

1

(1 − 𝑟2)2 + (2 𝜉 𝑟)2
[(1 − 𝑟2)𝑠𝑒𝑛 (�̅� 𝑡)

− 2 𝜉 𝑟 𝑐𝑜𝑠 (�̅� 𝑡) 

(3.31) 

em que a primeira parcela diz respeito à resposta transitória e a segunda à resposta estacionária. 

O quociente 𝑝0 𝑘 ⁄ é o que normalmente se designa por deslocamento estático e 𝑟 a razão entre a 

frequência da solicitação e a frequência natural do sistema. A razão de frequências introduz outro 

conceito muito importante, o fator de amplificação dinâmica da parcela estacionária. Este é dado 

por: 

 𝐷 =
1

√(1 − 𝑟2)2 + (2 𝜉 𝑟)2
 (3.32) 

A importância do fator de amplificação dinâmica reside no efeito de acréscimo da amplitude da 

oscilação no estado estacionário que é, como foi apresentado, diretamente proporcional ao 

quadrado de 𝐷.  Este é, por sua vez, função da já referida razão de frequências. Verifica-se que 

quando a frequência natural e a da solicitação são de valor próximo, a amplitude é fortemente 

amplificada, o que é de forma geral indesejável. No caso mais extremo, quando as frequências 

são iguais, ou seja r = 1, atinge-se a condição de ressonância com a amplitude da oscilação a 

tender para infinito com o tempo na ausência de amortecimento. O amortecimento desempenha 

então um papel de maior importância quando há amplificação por ressonância ao limitar a 

amplitude da resposta nesta condição, 

 Dr=1 =
1

2 ξ 
 (3.33) 

Apresenta-se na Figura 3-28 a evolução do fator de amplificação dinâmica, 𝐷, em função da razão 

de frequências, 𝑟, para diversos valores do fator de amortecimento. 
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Figura 3-28 - Evolução do fator de amplificação dinâmica com a razão de frequências (Rosa Santos, 

2010). 

 

3.2.4. MOVIMENTOS OSCILATÓRIOS DO NAVIO LIVRE: BALANÇO, CABECEIO, ARFAGEM 

Quando o navio se encontra no mar, livre, exibe normalmente todos os 6 tipos de movimento que 

foram listados anteriormente, embora com predominância do balanço e do cabeceio. A análise 

deste movimento combinado é de assinalável dificuldade pelo que o balanço, o cabeceio e até 

certa medida a arfagem serão tratados nos pontos seguintes, de forma simplificada, como sendo 

inteiramente independentes uns dos outros (Barnaby, 1967). O movimento oscilatório de um 

navio livre a flutuar em águas paradas pode ser caracterizado pela frequência de oscilação ou pelo 

período, que no caso dá pelo nome de período natural. Um navio livre, num dado estado de carga, 

tem, portanto, 3 períodos naturais de oscilação: o de balanço, o de cabeceio e o de arfagem. 

Recuperando o que foi dito em 3.2.2, um navio desviado da posição de equilíbrio num ângulo 𝛳 

de pequena amplitude tem a atuar sobre si um momento restaurador, 

 𝑀 = 𝛥 𝐺𝑀̅̅̅̅̅
𝑇 𝜃 (3.34) 

Aplicando a 2º lei de Newton, 

 
𝑀 = 𝐼𝑥𝑥  

𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
=

𝛥

𝑔
 𝐾𝑥𝑥

2  
𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
 (3.35) 

i.e, 

 𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
+ (𝑔 

 𝐺𝑀̅̅ ̅̅̅
𝑇

𝐾𝑥𝑥
2

) 𝜃 = 0 (3.36) 

em que GM̅̅ ̅̅
T é a altura metacêntrica e Kxx o raio de giração em relação ao eixo longitudinal xx. 

Esta é a equação que rege o movimento do balanço, sem amortecimento. Na analogia que se 

pretende aqui fazer entre o comportamento da massa-mola e o do navio, a equação fundamental 

apresentada é válida bastando para isso adaptar as forças inerciais e de elasticidade.  

As forças inerciais associadas ao movimento de balanço, por este se tratar de um movimento de 

rotação, são proporcionais ao momento de inércia do corpo. O binário restaurador comporta-se 

para pequenos deslocamentos de forma semelhante à constante da massa-mola, já que Δ GM̅̅ ̅̅
T se 
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mantêm constante, sendo o momento restaurador proporcional ao ângulo do deslocamento. 

Assim, substituindo na equação 3.34 vem: 

 𝛥

𝑔
 𝐾𝑥𝑥

2  �̈� + 𝛥 𝐺𝑀̅̅ ̅̅̅
𝑇 𝜃 = 0 (3.37) 

Na mesma linha de pensamento o período natural de oscilação pode ser obtido por, 

 

𝑇 =
2 𝜋

𝑤
= 2 𝜋 √

𝛥
𝑔

 𝐾𝑥𝑥
2

𝛥 𝐺𝑀̅̅ ̅̅̅
𝑇

=
2 𝜋 𝐾𝑥𝑥  

(𝑔  𝐺𝑀̅̅ ̅̅̅
𝑇)

1
2 

 (3.38) 

Note-se que o período de balanço é independente do ângulo 𝛳 num dado instante, o que se manterá 

enquanto a aproximação GZ̅̅̅̅ = Δ GM̅̅ ̅̅
T θ se aplicar, o que tipicamente é aceite para amplitudes até 

cerca de 10º (Rawson e Tupper, 1976). Pelo facto da frequência angular e consequentemente o 

período de oscilação nestas condições serem dissociáveis da dimensão tempo diz-se que este 

movimento é isócrono.  

As expressões para o cálculo do período natural de cabeceio são em tudo semelhantes, sendo que 

no caso a inércia é mobilizada em torno do eixo yy e o braço metacêntrico é o longitudinal,  GM̅̅ ̅̅
L. 

De forma geral é de esperar que o período natural de cabeceio esteja na ordem de 1/3 a 2/3 do 

período natural de balanço do mesmo navio (Barnaby, 1967). 

Da relação da resposta do navio com o comprimento do braço metacêntrico deduz-se que, quanto 

maior este for, maior a estabilidade do navio. Por consequência, dado que o período do navio é 

inversamente proporcional ao comprimento do braço metacêntrico, um navio mais estável exibe 

um comportamento mais "rígido" (mantendo a analogia com a mola), tendo um período natural 

de oscilação de menor duração, enquanto um navio menos estável apresenta um comportamento 

mais "suave", com um período natural de oscilação de maior duração. O comportamento mais 

desejável para o navio não é necessariamente o correspondente ao da maior estabilidade. De facto, 

a resposta de um navio muito estável à passagem de uma onda faz com que rapidamente se ajuste 

à nova superfície inclinada. 

Se o navio sofre um movimento vertical devido à ação de uma força externa, 𝐹𝑧, a amplitude desse 

deslocamento será tal que o incremento de impulso hidrostático iguale a força,  

 𝐹𝑧 = −𝐴𝑤 𝑧 𝛾𝑤 (3.39) 

em que 𝐴𝑤 é a área do navio à linha de água, 𝑧 o deslocamento vertical e 𝛾𝑤 representa o peso 

volúmico da água. Aplicando a 2ª lei de Newton vem a expressão, 

 d2z

dt2
+

g Aw γw

∆ 
z = 0 (3.40) 

que pode ser representada sob a forma de equação diferencial, 

 𝛥

𝑔
 �̈� + −𝐴𝑤 𝛾𝑤 𝑧 = 0 (3.41) 

do qual se retira que o período natural de arfagem é: 

 
𝑇 = 2 𝜋 (

𝛥

𝑔 𝐴𝑤 𝛾𝑤

)
1/2

 (3.42) 

Novamente se verifica, à semelhança do balanço e do cabeceio, que o período de oscilação é 

independente do deslocamento vertical do navio num dado momento. Nota para que nas 
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expressões apresentadas não se introduziram efeitos hidrodinâmicos, responsáveis pelo 

amortecimento e pela massa adicionada. 

3.2.5. FORÇAS HIDRODINÂMICAS: MASSA ADICIONADA E AMORTECIMENTO 

A passagem de um navio por um fluído resulta numa camada-limite de fluído com movimento 

em torno da superfície molhada do navio (Barnaby, 1967), ou seja, o movimento do navio é 

responsável por induzir fluxos de água sob o casco. Este fenómeno tem dois efeitos principais no 

movimento do navio que se podem dividir por simplificação numa componente proporcional à 

velocidade do navio e numa componente proporcional à aceleração (PIANC, 1995).  

O movimento do navio dentro de água é amortecido, ou seja, há dissipação de energia, quer por 

atrito viscoso ao longo da superfície do navio e desenvolvimento de turbilhões de esteira nas 

arestas do casco do navio (Rosa Santos, 2010), Figura 3-29, quer por transferência de energia do 

navio para a água com a consequente geração (wavemaking) de ondas de superfície. Em suma, o 

amortecimento hidrodinâmico processa-se por três mecanismos principais: arrasto de atrito (skin 

drag), arrasto de forma (form drag) e radiação (radiation damping).  

 

 

Figura 3-29 - Escoamento em torno de um corpo sólido (Oliveira, et al., 2010). 

 

A massa de água acelerada pelo movimento do navio, por seu turno, tem o efeito de se adicionar 

à massa do próprio navio contribuindo então para o aumento das forças de inércia. Esta massa 

virtual adicionada, como é conhecida, tem origem nos modos evanescentes (ondas que estão 

espacialmente concentradas na vizinhança do navio) que são oscilatórios em profundidade 

(PIANC, 1995), mas têm decaimento exponencial horizontalmente, o contrário do que acontece 

nas ondas de superfície irradiadas pelo navio. Ressalva-se que tanto a descrição do fenómeno, e 

como o próprio termo para o designar, “massa adicionada”, presentes no inicio deste parágrafo, 

são uma forma simplificada de apresentar o problema e de o tornar menos abstrato. Apesar do 

termo massa adicionada ser bastante empregue e geralmente aceite dentro da área, como provam 

as diversas publicações PIANC contendo referências à expresão, na verdade, o aparente 

incremento de massa é devido à chamada força de Froude-Krylov, que é dada pelo integral da 

pressão dinâmica exercida pelas ondas em toda a superfície molhada no navio.  

A quantificação exata do volume de água que é afetado em torno do navio não é de fácil 

determinação, mas sabe-se que depende em larga medida da forma da querena, sobretudo dos 

apêndices do navio como a quilha, Figura 3-30, mas também da folga sobre essa mesma quilha, 

da frequência de oscilação e da interação com estruturas próximas. Em teoria, o volume emerso 

do navio também sofre fenómenos semelhantes aos apresentados devidos aos escoamentos do 

volume de ar à sua volta, no entanto, a grandeza deste amortecimento é, por comparação, 

negligenciável.  
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Figura 3-30- Escoamento em torno de um corpo rombo com separação do escoamento e formação dos 

turbilhões de esteira. Semelhança com o efeito dos apêndices do navio (Oliveira e Lopes, 2010). 

 

Existem alguns modelos matemáticos, bastante complexos, métodos de modelo reduzido e 

também fórmulas empíricas que procuram traduzir os fenómenos de amortecimento e massa 

adicionada acima enunciados. A determinação do período natural, 𝑇, de um movimento do navio 

pode ser feita através de testes em modelo reduzido do mesmo ou até no próprio protótipo. Desta 

forma, tanto os fenómenos lineares como os não lineares, como o são os efeitos hidrodinâmicos, 

podem ser assimilados. O teste usado para determinar o parâmetro 𝑇 é o teste de decaimento, 

Figura 3-31. Provocando um deslocamento do navio da sua posição de equilíbrio, na direção do 

grau de liberdade que se pretende estudar, este irá iniciar um movimento oscilatório no seu próprio 

período natural de oscilação. A amplitude do movimento irá progressivamente diminuir até cessar 

em virtude do amortecimento. Fazendo um ajuste dos pontos de máxima amplitude positiva e de 

máxima amplitude negativa a curvas exponenciais é possível obter os fatores de amortecimento, 

frequências amortecidas, o período natural de oscilação entre outros parâmetros característicos. 

O amortecimento é calculado medindo o decréscimo logarítmico entre dois picos sucessivos do 

gráfico da oscilação. 

 𝛿 = 𝑙𝑛 (
𝑢1

𝑢2

) ≅ 2 𝜋 𝜉 (3.43) 

 

 

Figura 3-31 - Teste de decaimento para determinação do período de balanço (S.Kruger, et al., 2008). 
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Caracterizar o comportamento natural do navio é o primeiro passo para perceber e determinar o 

seu comportamento face às ações do ambiente marítimo e portuário.   

3.2.6. COMPORTAMENTO DO NAVIO AMARRADO 

3.2.6.1. Período Natural de Oscilação do Navio Amarrado 

A atividade naval de transporte de mercadorias tem três momentos principais: a carga, o transporte 

marítimo propriamente dito e a descarga. A primeira e a ultima, salvo raras exceções como o dos 

navios tipo petroleiro que fazem a descarga por monobóias, requerem que o navio faça a 

aproximação ao porto e a acostagem no terminal. É desejável que os movimentos da embarcação 

estejam restringidos por forma a que os equipamentos de elevação e movimentação das cargas 

possam funcionar e com rendimentos elevados, mas também para que as condições de segurança 

para quem as opera e para quem se encontre no porto de uma forma geral, estejam salvaguardadas. 

A contenção do navio é conseguida na sua maioria pela combinação do sistema de amarração e 

do sistema de defensas. A adição destes elementos altera substancialmente a dinâmica do navio 

principalmente ao provocar 3 movimentos oscilatórios no plano horizontal que não ocorrem com 

o navio livre. Os movimentos de avanço, deriva e guinada, antes associados a um equilíbrio 

indiferente, sem origem de forças de restituição, passam a ter as amplitudes limitadas pelo sistema 

de amarração, com os cabos a desenvolverem as forças que restringem o navio à posição 

pretendida. Ainda que não da mesma forma magnitude, todos os 6 modos de oscilação do navio 

são modificados quando este está amarrado e acostado.  

No ponto anterior apresentaram-se 3 equações para o movimento puro de balanço, cabeceio e 

arfagem, ou seja, considerando a independência entre os movimentos do navio. Na verdade, os 6 

modos de oscilação estão acoplados, ou seja, os termos que constituem a equação que descreve o 

movimento do navio são matrizes de 6x6 e vetores de dimensão 1x6. Considerando movimentos 

de pequena amplitude e linearidade da resposta elástica dos cabos de amarração, do 

amortecimento hidrodinâmico, do amortecimento associado defensas e cabos de amarração e da 

inércia adicionada, a equação que exprime o movimento do navio nos diversos modos de 

oscilação pode ser escrita na forma: 

 
∑[(𝑀𝑘𝑗 + 𝐴𝑘𝑗)𝑥�̈� + 𝐵𝑘𝑗𝑥�̇� + (𝐶𝑘𝑗 + 𝐷𝑘𝑗 + 𝐸𝑘𝑗)𝑥𝑗]

6

𝑗=1

= 𝐹𝑘 (3.44) 

em que 𝑀𝑘𝑗 representa a matriz de inércia, 𝐴𝑘𝑗 a matriz de inércia adicionada, 𝐵𝑘𝑗 a matriz de 

amortecimento e por fim 𝐶𝑘𝑗, 𝐷𝑘𝑗, 𝐸𝑘𝑗 dizem respeito, respetivamente à matriz de forças de 

restituição hidrostáticas e às de forças de restituição elástica dos cabos de amarração e das 

defensas. 𝐹𝑘 é a matriz que caracteriza as forças exteriores que atuam sobre o navio. Em boa 

verdade a resolução desta equação no domínio da frequência é uma simplificação dado que tanto 

as forças de restituição dos cabos de amarração e defensas como as forças de inércia adicionada 

e amortecimento hidrodinâmico variam de forma não-linear com o deslocamento ou velocidade 

do deslocamento, Figura 3-32, sendo necessária uma abordagem no domínio do tempo com 

recurso a funções de resposta a impulso. No entanto, a razão primordial para a necessidade da 

aplicação das equações no domínio do tempo tem que ver com que se a excitação não for 

sinusoidal, o que corresponde à quase totalidade dos casos práticos, não é razoável assumir que a 

matriz de amortecimento seja independente do tempo (mesmo que o navio não esteja amarrado). 

A resolução no domínio da frequência assume que o movimento é sempiterno ou sem princípio 

nem fim. 
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Figura 3-32- Curvas tensão-deformação dos cabos de amarração como exemplo da não-linearidade dos 

argumentos da equação do movimento do navio amarrado (OCIMF, 2008). 

 

O navio é, geralmente, amarrado simetricamente segundo um plano transversal xx, sendo 

amparado de um dos lados pelas defensas do cais, Figura 2-18. Considere-se o caso simplificado 

de um layout simétrico do navio, sem folga, com um mesmo número 𝑛 de cabos de amarração à 

proa e à popa, em que os cabos apresentam uma mesma rigidez 𝐾𝑚𝑙 constante independentemente 

da força aplicada, e comportamento linear. Desprezando as forças de amortecimento 

hidrodinâmicas e de atrito nas defensas, a equação diferencial que traduz o movimento de avanço 

do navio sem excitação exterior pode ser escrita como,  

 (𝑀 + 𝐴11)�̈� + 𝑛 𝐾𝑚𝑙  𝑥 = 0 (3.45) 

em que 𝑀 é a massa do navio e 𝐴11 representa a massa adicionada em fase com o movimento de 

avanço. Da resolução da equação diferencial e à semelhança das equações apresentadas em 3.2.3.1 

conclui-se que o período natural do modo de avanço nestas condições é dado por: 

 
𝑇𝑠 = 2 𝜋 √

𝑀 + 𝐴11

𝑛 𝐾𝑚𝑙

 (3.46) 

Apesar das simplificações introduzidas conclui-se que o período natural neste modo de oscilação 

irá aumentar com a massa do navio e com a massa adicionada e que irá com o aumento da rigidez 

dos cabos de amarração, ou quanto maior for o grau de hiperestaticidade introduzido com a adição 

de cabos. Quer isto dizer que os cabos de amarração têm o potencial de oferecer um controlo 

sobre os movimentos de avanço do navio que vão além de um esforço de imobilização pouco 

criterioso. Ao influenciar o período natural de oscilação do navio é possível minimizar os 

impactos de forças externas ressonantes pela modificação da razão de frequências. Ao afastar a 

frequência de oscilação natural do navio da frequência da excitação as amplitudes do movimento 

podem ser significativamente reduzidas, o que se coaduna com os objetivos de operacionalidade 

e de segurança dentro do porto.   

Os cabos de amarração só apresentam rigidez em tração pelo que é importante, na redução da 

amplitude dos movimentos do navio, garantir que estão sempre sem folga. Deverá ser aplicado 

pré-tensionamento para que os cabos estejam ativos para qualquer movimento do navio. O nível 

de pré-tensionamento deve ser tal que permita um movimento que cause a redução da tração no 

cabo, mas ainda o mantenha tenso (PIANC, 2012). Secundariamente, o pré-tensionamento 

empurra o navio contra as defensas, favorecendo o desenvolvimento de forças de atrito, 

importante na dissipação da energia do movimento e na mitigação de efeitos ressonantes.  



 Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 

 

75 

 

O ângulo α que o cabo de amarração faz com o navio, tanto num plano horizontal como vertical, 

também influencia a rigidez do sistema. Demonstra-se no esquema simplificado da Figura 3-33 

esse efeito na rigidez efetiva do cabo correspondente a um movimento de avanço. Tomando por 

𝐾𝑚𝑙 a rigidez axial do cabo de amarração é possível demostrar que para um deslocamento unitário, 

δ, 

 𝛥𝑙 =  δ cos (α) (3.47) 

E então, a rigidez efetiva do cabo 𝐾11 toma o valor, 

 𝐾11 =  𝐾𝑚𝑙 cos(α) 𝛥𝑙 = 𝐾𝑚𝑙 cos2(α) (3.48) 

 

 

Figura 3-33 - Cabo de amarração com um ângulo α no plano horizontal em relação à direção do 

movimento (2017). 

 

Assim, cabos de amarração íngremes, isto é, que apresentam um ângulo elevado em relação à 

direção do movimento são menos eficazes na amarração, pois requerem uma maior força total 

para providenciar a componente de força horizontal requerida (PIANC, 2012). Na definição do 

layout da amarração, ao dispor cabos em diferentes posições e orientações, é maximizada a 

mobilização da força requerida na direção do movimento do navio, para vários movimentos do 

navio.  

As equações 3.45 e 3.48 traduzem de uma forma geral o efeito dos cabos de amarração na rigidez 

do navio amarrado. No entanto, o sistema de amarração não se compõe só de cabos de amarração, 

e a preponderância destes na resposta do navio não é a mesma para todos os movimentos. Por 

exemplo, o movimento de guinada é condicionado simultaneamente pela rigidez cabos de 

amarração que são tracionados e pela rigidez das defensas que estão a ser comprimidas. Os 

movimentos de deriva são condicionados pelas amarrações quando o navio se afasta do cais, e 

pelas defensas quando este se movimenta contra o cais, criando assim dois comportamentos 

distintos em função do sentido do movimento. Deve aliás ser dada alguma atenção à 

compatibilização entre as linhas e as defensas, tentando obter um equilíbrio de rigidez. Já os 

movimentos no plano vertical pouco ou nada são influenciados pelo sistema de amarração, que 

apenas no balanço se faz notar. De facto, nos movimentos de arfagem e cabeceio as forças 

restituidoras devido ao impulso e ao amortecimento dinâmico são dominantes face ao efeito do 

sistema de amarração. No entanto este afeta a resposta em balanço, já que devido à menor 

magnitude dos efeitos hidrostáticos e hidrodinâmicos mencionados, a restituição elástica dos 

cabos de amarração e o amortecimento por fricção nas defensas, este último em especial, tomam 
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maior expressão relativa e podem assumir um papel importante no comportamento e na mitigação 

do balanço. O papel das defensas e do amortecimento por fricção no amortecimento das oscilações 

é de relevar, também, nos movimentos de avanço, especialmente se estiverem em uso defensas 

de baixa rigidez e as forças do vento, das correntes ou a aplicação de tensionamento nos cabos de 

amarração, empurrarem e mantiverem o navio encostado às defensas. A Tabela 3-3 sintetiza o 

peso das várias forças de restituição na resposta do navio amarrado para os diferentes movimentos 

do mesmo.  

 

Tabela 3-3- Influência das forças de restituição nos movimentos de um navio amarrado, adaptado de 

Goda, 2000 (Rosa Santos, 2010). 

 

 

Para além dos efeitos do sistema de amarração, a acostagem dos navios suscita a atenção sobre 

alguns fenómenos especiais. A acostagem de navios é feita nos portos, que providenciam a 

proteção contra a agitação marítima. Pela proximidade à costa, dentro do porto a profundidade de 

água é menor. Aliás, muitas vezes a batimetria dentro do porto é já fruto de operações de 

dragagem que visam criar canais navegáveis dentro do mesmo. Até pelos custos envolvidos, a 

batimetria artificial criada nunca é mais do que a estritamente suficiente para o maior calado dos 

navios que se pretenda receber. Nestas condições o escoamento sob o navio passa a ser 

significativamente influenciado pelos fundos locais. Concretamente, a folga sob a quilha do navio 

tem, para valores de profundidade decrescente um efeito cada vez mais relevante sobre as forças 

hidrodinâmicas a atuar no navio, particularmente a inércia adicionada, que pode ser várias vezes 

superior à do navio em águas profundas. Por exemplo, a inércia adicionada no movimento de 

arfagem de um navio livre, que é da ordem de grandeza do deslocamento da embarcação quando 

em águas profundas, pode chegar a seis vezes o deslocamento para um rácio entre o calado e a 

profundidade de água de 0.9. O amortecimento pode facilmente aumentar em 100% comparado 

com valores em águas profundas (PIANC, 1995). O fenómeno foi observado e medido em modelo 

físico por Van Oortmerssen em 1976. Para tal foi utilizado o modelo físico de um navio tanque 

de 200 000 t de peso bruto, construído à escala geométrica 1/82.5, tendo sido estudados 4 

quocientes entre a profundidade de água e o calado navio, 𝛿: 1.05, 1.10, 1.20 e 2.00 (Rosa Santos, 

2010), dos quais se apresentam os resultados experimentais obtidos para coeficientes 

hidrodinâmicos adimensionais de deriva, na Figura 3-34. 
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Figura 3-34- Coeficientes adimensionais de massa adicionada, 𝑎22
′ , e amortecimento 𝑏22

′  em fase com a 

oscilação de deriva, conforme os resultados experimentais obtidos por Van Oortmerssen, 1976. 

 

Verifica-se que o efeito do aumento da inércia é exacerbado para frequências menores e que 

diminui drasticamente com o aumento da frequência até ser nulo. Também, quanto menor a folga 

sob a quilha mais baixo na gama de frequências ocorre o valor máximo. Por exemplo, quando a 

profundidade de água é o dobro do calado, ou seja, quando a folga sob a quilha é igual ao calado, 

a inércia adicionada toma um valor máximo de aproximadamente 130% do deslocamento do 

navio para um valor do coeficiente 𝑤 ∗ √𝐿 𝑔⁄  igual a 1. Por outro lado, reduzir a profundidade 

de água para 1.20 vezes o comprimento do calado, ou seja, uma redução de 80% na folga sobre 

a quilha do navio, conduz a um valor máximo da inércia adicionada equivalente a quase o triplo 

da inércia do navio (no ar), ou seja, um aumento de 170% no valor máximo da inércia adicionada, 

ocorrendo para um valor do coeficiente 𝑤 ∗ √𝐿 𝑔⁄  menor, de aproximadamente 0.6. Fica patente 

o aumento exabundante da inércia adicionada com a diminuição da folga sob a quilha em 

movimentos de deriva. 

No amortecimento verificam-se algumas similaridades, com o seu valor a apresentar um aumento 

muito rápido com o aumento da frequência, partindo do valor nulo (já que o movimento é quasi-

estático) até atingir o valor máximo, que ocorre, ainda assim, para frequências relativamente 

baixas, diminuindo com o aumento da frequência a um ritmo menos pronunciado que o observado 

aquando da análise do efeito de inércia adicionada. Por exemplo, para um valor de 𝛿 de 1.05, o 

amortecimento hidrodinâmico para uma frequência 5 vezes maior que a frequência 

correspondente ao amortecimento máximo é apenas 30% menor. Constata-se, como 

anteriormente havia sido referido, que a diminuição da folga sob a quilha amplifica os efeitos 

hidrodinâmicos, mas tem especial repercussão na inércia adicionada. Os coeficientes 

hidrodinâmicos referentes aos modos de oscilação de avanço e guinada devem apresentar um 

comportamento idêntico (Rosa Santos, 2010). Já para os modos de oscilação de balanço e 

cabeceio mantem-se o aumento dos coeficientes hidrodinâmicos com a redução da folga sob a 

quilha, mas é muito reduzida a influência da frequência da oscilação do navio. Rematando, o 

aumento na inércia adicionada tem repercussão no período natural dos modos de arfagem, 

cabeceio, deriva e guinada, sendo todos aumentados significativamente com a redução da folga 

sob a quilha do navio. O aumento nos períodos de balanço e avanço é menor pois a inércia 

adicionada é menor comparativamente à inércia do próprio navio no ar (PIANC, 1995).  

O comportamento do navio acostado em porto é influenciado por duas fronteiras sólidas que não 

encontra em alto mar. Como foi referido, junto à costa, os fundos marítimos passam a constituir 
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uma fronteira relevante no estudo do comportamento do navio amarrado, com a folga sob a quilha 

do navio a representar um fator importante no aumento das forças hidrodinâmicas. De forma 

semelhante o navio encontra, na estrutura portuária na qual faz a acostagem, uma fronteira lateral 

que altera os fenómenos hidrodinâmicos gerados pelo seu movimento. Com referência ao que já 

foi referido na secção 2.2 as estruturas de acostagem podem-se dividir de forma geral entre 

estruturas discretas, como os cais-ponte, e contínuas, como são exemplos as soluções gravíticas 

por blocos. As primeiras não constituem, à exceção dos pilares que as compõe, obstrução ao 

escoamento, ao contrário das segundas, que formam uma barreira física à passagem do 

escoamento e têm um comportamento refletor. Van Oortmerssen, 1976, realizou testes em modelo 

reduzido de um navio-tanque com vista a analisar os coeficientes de inércia adicionada e 

amortecimento para o modo de deriva em função da frequência do movimento oscilatório do 

navio, para diversas distâncias ao cais. Os coeficientes hidrodinâmicos da Figura 3-35 para seis 

afastamentos do navio ao paramento, apresentados de forma adimensional, foram obtidos em 

modelo à escala 1/82.5 de um navio tanque de 300 m de comprimento e 200 000 t de peso bruto, 

posicionado paralelamente à estrutura de acostagem e com a folga sob a quilha constante 

(quociente entre profundidade e o calado δ igual a 1.2). 

 

 

Figura 3-35- Resultados experimentais de Van Oortmerssen (1976) para os coeficientes de massa 

adicionada (à esquerda) e de amortecimento (à direita) para a oscilação de deriva, em função da distância 

do navio a uma estrutura refletora (δ=1.2) (Rosa Santos, 2010). 

 

A análise ao primeiro gráfico permite perceber que para navios amarradas em portos a inércia 

adicionada pode na verdade ser negativa (PIANC, 1995). De uma forma geral, o aumento de 

ambos os coeficientes dá-se ainda na gama das baixas frequências até atingir o valor máximo num 

valor de frequência médio, que ocorre tanto mais à direita (para frequências mais altas) quanto 

menor for a distância entre o costado do navio e o cais. Os valores máximos de os ambos 

coeficientes hidrodinâmicos verificam-se aproximadamente à mesma frequência, sendo que a 

coincidência é maior para as menores distâncias aos cais. A rápida variação dos coeficientes que 

se observa com o aumento da frequência após esta atingir o valor máximo pode ser explicada, 

então, como uma ressonância do tipo “manométrico” envolvendo o escoamento vertical entre o 
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costado do navio e a parede do cais, mas também o escoamento horizontal sob a quilha. A massa 

adicionada está relacionada com a massa de água acelerada pelo movimento do navio, ou seja, a 

componente da força reativa do fluido que está em fase com o movimento do navio (Rosa Santos, 

2010). Numa situação de ressonância como a que se apresenta, o movimento da água está em fase 

de um lado da ressonância e fora de fase na outra, resultando em inércia adicionada positiva a 

baixas frequências e negativa em frequências mais altas. Exatamente em ressonância os 

escoamentos são intensos e como tal também o é a geração de ondas devido ao movimento do 

navio, o que explica o pico do coeficiente de amortecimento (PIANC, 1995). A existência de 

escoamentos sob a quilha gera forças de atrito que contribuem de alguma forma para a 

minimização dos efeitos de ressonância manométrica. No entanto, devido às características desse 

escoamento (turbulento) constata-se que a resposta final do navio livre é praticamente insensível 

a estes efeitos de atrito (Bowers, 1992a).  

Tal como foi já observado, por exemplo, para os efeitos hidrodinâmicos da redução da folga sob 

a quilha, com o aumento infinito da frequência, o coeficiente de massa adicionada tende 

assintoticamente para zero, ou seja, as forças inerciais em jogo no movimento do navio são 

unicamente as intrínsecas ao próprio. Segundo o modo de oscilação de arfagem, os resultados são, 

de um modo geral, idênticos (Rosa Santos, 2010). 

No estabelecimento do movimento oscilatório natural do navio amarrado intervêm inúmeros 

fatores, dos quais já foram discutidas as forças estáticas e hidrostáticas, efeitos do sistema de 

amarração e os efeitos hidrodinâmicos de massa adicionada e amortecimento, com as 

particularidades que lhes estão associadas. Alguns autores e publicações sugerem fórmulas 

empíricas ou apresentam intervalos de valores esperados, para certos tipos de navios, obtidos quer 

por experiência e observação, com base em resultados de estudos realizados em modelo reduzido. 

Algumas dessas fórmulas são apresentadas na Tabela 3-4. De salientar que as expressões da 

abordagem Japonesa (PIANC, 2012) para modos do plano vertical, se referem ao movimento do 

navio livre, no entanto, devido à já assinalada parca influência do sistema de amarração nesses 

movimentos, considerou-se oportuna a sua apresentação. 

 

Tabela 3-4- Períodos Naturais (s) de Oscilação de Navios Amarrados. 

 Cabeceio (s) Balanço (s) Arfagem (s) Deriva (s) Guinada (s) Avanço (s) 

PIANC 

nº121 

2.0 L

√g GM̅̅ ̅̅
L 

 
2.5 B

√g GMT
̅̅ ̅̅ ̅̅  

 10√
T

g
  

ROM 0.2 

1990 * 

7-9 9-12 12 14-32 15-20 45-65 

8-11 10-14 15 40-55 25-50 70-85 

PIANC 

WG 24 ** 
12-20 >60 

PIANC 

nº115 *** 
10-15 40-80 

* Valor correspondentes respetivamente a navios petroleiros de 30000 e 100000 dwt 
** Intervalos para os períodos de resposta de pico de um navio de carga geral de 10 000 dwt 

*** Valores para navios de carga contentorizada 
 

 



Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 
 

80 

 

Contata-se a grande variabilidade nos valores propostos pelos autores, também por se tratarem de 

tipologias diferentes de navios. Ainda assim é possível traçar algumas conclusões gerais. O navio 

exibe um comportamento mais rígido nos movimentos verticais e mais suave nos movimentos no 

plano horizontal. Os movimentos verticais têm períodos na gama dos períodos da ondulação 

(swell waves) e por isso são maioritariamente induzidos pelas mesmas (PIANC, 2012). Os 

movimentos horizontais têm períodos de oscilação na gama das ondas infragravíticas 

(infragravity waves) sendo por isso maioritariamente provocados pelas mesmas ou por fenómenos 

de seicha gerados dentro da baía do porto. 

 

3.2.6.2. O navio amarrado sob a ação de agitação irregular. Forças de Deriva 

A resolução do problema do navio amarrado sob a ação de agitação irregular, ou de uma forma 

mais geral, do problema do corpo flutuante sob a ação de ondas parte da divisão desse problema 

em dois, o problema da difração e o problema da radiação, Figura 3-36. Um corpo flutuante sob 

a ação de onda está não só sujeito à pressão dinâmica resultante do campo de ondas, mas também 

à pressão dinâmica exercido sobre o fluido devido ao movimento do corpo (Ferreira dos Santos, 

1993).  

 

 

Figura 3-36 - Decomposição do problema do corpo flutuante (Faltinsen,1990). 

 

Assim, o designado problema da difração centra-se no efeito da onda sobre o navio, na sua posição 

de repouso, como se este não se movesse devido a essa mesma ação, ao passo que o problema 

que lhe é complementar, da radiação, lida com o efeito do deslocamento do navio em águas de 

outro modo em repouso. A resolução dos problemas de difração e radiação permitem então 

determinar as forças hidrodinâmicas que resultam da adição dos efeitos da onda incidente, da 

onda difratada pelo navio parado e das ondas geradas pelo movimento do navio em águas calmas. 

A resposta do navio sob ação de agitação irregular pode ser vista como a sobreposição das 

respostas para as diversas ondas harmónicas resultantes da decomposição do espetro da agitação 

irregular.  

A questão é, na verdade, mais complexa já que num estado de agitação irregular se desenvolvem 

efeitos de 2ª ordem como as forças de deriva e as ondas sub-harmónicas (ondas de longo período 

ligadas e ondas de longo período livres) que são extremamente influentes para o comportamento 

dos navios de grande porte. As ondas de longo período ligadas e as ondas de longo período livre 

resultam, entre outros, da interação de grupos primários de ondas, de fenómenos sísmicos ou da 

ocorrência de baixas de pressão (remete-se para a secção 3.1.3.3, na qual o tema foi tratado com 

mais profundidade). A força de deriva corresponde à força média que atua no navio exercida pelas 

ondas incidentes e difratadas. Apesar de, pela hipótese acima apresentada, de a resposta do navio 

ser dada pela sobreposição da resposta para as diversas ondas harmónicas, e, portanto, de as forças 
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e momentos atuantes no navio serem sinusoidais, o navio está ainda sujeito à ação de uma força 

média que tende a afasta-lo da posição média de repouso. Parte do casco do navio é 

periodicamente molhada pelo fluido, pelo que a pressão média nesses pontos é não nula (Ferreira 

dos Santos, 1993). Apesar deste fenómeno se verificar para todos os corpos flutuantes, e por 

consequência, todos os navios, ganha maior expressão em navios de maiores dimensões como os 

porta-contentores. Quanto maior o navio, maior a perturbação que provoca no padrão de ondas 

incidentes, acentuando as diferenças no nível da superfície livre ao longo do perímetro da querena, 

o resulta em forças de deriva de maior magnitude. Ainda assim, as forças de deriva são geralmente 

pouco significativas quando comparadas com a força de excitação linear (Ferreira dos Santos, 

1993). No entanto, num estado de agitação irregular as forças de deriva adquirem um caracter 

oscilatório, que pode excitar o navio nos períodos ressonantes originando movimentos de grande 

amplitude.  

 

3.3. LIMITES OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA 

O transporte de bens contentorizados introduziu uma revolução no transporte de cargas e tomou 

o comércio internacional ao longo dos últimos 60 anos, representando atualmente o maior valor 

de bens non-bulk (sem ser a granel) transportados por via marítima (Bohlman, 2001). 

Naturalmente, este novo paradigma conduziu a uma adaptação e especialização tanto dos navios 

como dos portos que os recebem, no que diz respeito à sua arquitetura, às estratégias de gestão de 

operações, equipamentos utilizados, entre outros, daí que se fale, hoje em dia, em navios porta-

contentores e em terminais para os mesmos, portanto, meios completamente dedicados ao 

transporte contentorizado. No contexto da atividade portuária o navio não é uma entidade isolada, 

sendo mais um dos elementos que fazem parte de um processo mais alargado. Assim a questão 

da definição de limites operacionais deve envolver os vários elementos que intervêm no processo 

de carga e descarga de navios porta-contentores como os equipamentos de movimentação de 

cargas ou os próprios contentores.  

 

3.3.1. ELEMENTOS DO CONTENTOR ISO 

Os contentores são estruturas geralmente metálicas, de formato paralelepipédico (como caixas), 

com dimensão variável dentro de gamas standard, que apresentam diversas tipologias no que 

concerne ao tipo de abertura ou a equipamentos especiais que possam conter. São capazes de 

armazenar e proteger uma grande variedade de produtos, desde materiais secos (os mais comuns) 

a bens alimentares com necessidade de refrigeração ou mesmo líquidos. As dimensões dos 

contentores são de uma forma geral normalizadas, a nível internacional, pelas especificações ISO 

668 e ISO 1496. As medidas exteriores mais comuns são as de 20’ (pés), aproximadamente 6.10 

m, e 40’ de comprimento, com largura fixa de 8’, cerca de 2.44 m, e altura variável. A ampla 

utilização destes contentores levou ao emprego generalizado do conceito de TEU (twenty foot 

equivalente unit), uma unidade de volume equivalente à capacidade de transporte de um contentor 

standard de 20’, pese embora alguma inexatidão fruto da gama de alturas encontradas nestes 

contentores. Como exemplo, um contentor de 40’ teria 2 TEU. A unidade é útil para, entre outros, 

definir a capacidade de transporte de um navio porta-contentores ou a produtividade de um porto 

nos processos de carga e descarga. A maior virtude que os contentores trouxeram para o mercado 

foi precisamente através da uniformização dos mesmos, a partir da qual se instalou o paradigma 

do transporte intermodal, que revolucionou de forma transversal toda a indústria do transporte de 

mercadorias. O mesmo contentor podia ser transportado via mar em navios ou via terra em 
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rodovia e ferrovia já que agora era possível dotar os veículos de interfaces universais para o efeito. 

Para além do tamanho, os contentores standard partilham uma série de elementos-chave que lhes 

permitem ser empilhados e manuseados de forma facilitada. Far-se-á agora referência sobretudo 

aos sistemas de corner castings e twist-locks implementados em todos os contentores ISO, Figura 

3-37.  

 

 

Figura 3-37- Representação de contentor de 2 TEU com destaque para um dos corner castings e para o 

twist-lock a ser instalado (2017). 

 

O sistema funciona num esquema de macho-fêmea. Os corner castings são elementos ocos que 

ficam encastrados nos vértices do contentor. As faces viradas para o exterior contêm aberturas 

laterais ovais, nas quais entram os ganchos das amarrações de estabilização (lashings), e 

superiores ou inferiores retangulares pelas quais atua o castão da twist-lock, que roda conforme 

se pretenda acoplar ou desacoplar os contentores uns dos outros ou das interfaces de transporte. 

As twist-locks são o componente macho do sistema, um mecanismo que é inserido pela abertura 

superior ou inferior do corner-casting. Têm duas partes móveis posicionadas simetricamente, os 

castões ou pinos, que ao serem rodados impedem que a twist-lock se separe do corner casting, e 

uma parte central, fixa, na qual se encontra a alavanca que controla a abertura e fecho do 

mecanismo. As twist-locks podem ser colocadas entre contentores, solidarizando-os, podem fazer 

parte do sistema de elevação, instaladas nas extremidades do guindaste, ou podem encontrar-se 

no veículo de transporte, implementadas no chassis dos camiões no convés dos navios, caso no 

qual apresentam apenas uma extremidade móvel livre na qual é encaixado um contentor, Figura 

3-38.  
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Figura 3-38 – Baioneta de encaixe da twist-lock no convés de um navio (Imagem: Ebbe Holsting) e no 

chassis de um camião (2017). 

 

3.3.2. PROCESSO DE CARGA E DESCARGA DE NAVIOS PORTA-CONTENTORES 

Interessa agora dar especial enfoque ao processo de carga e descarga dos navios porta-contentores 

propriamente dito. Apesar de ocasionalmente poderem surgir no porto navios com paus-de-carga 

(self geared), que em tempos eram até predominantes, ou seja, navios equipados com gruas, 

também chamadas shiptainers, e capazes de se auto-carregar e descarregar, a grande maioria das 

operações são conduzidas exclusivamente a partir de terra. Atualmente a classe de gruas-pórtico 

de cais sob carris, Figura 3-39, é a dominante no equipamento portuário e é usada em quase todos 

os terminais de contentores de relevo, sobretudo devido à sua elevada produtividade (PIANC, 

2012). Este tipo de gruas é então responsável pela transferência dos contentores entre o navio e 

cais, derivando daí a designação alternativa de ship-to-shore cranes (gruas navio-cais em tradução 

livre) ou de portainers (por oposição às já referidas shiptainers). São classificadas de acordo com 

a sua capacidade de carga SWL (safe working load), numa gama que pode ir das 40 às 100 

toneladas; capacidade de movimentação, que se refere ao número de contentores movimentados 

simultaneamente e à forma como são movimentadas, com os tipos: singular (single), duplo 

(double hoist), twin-lift, tandem e múltiplo; alcance da lança móvel, cuja classificação está 

relacionada com a dimensão do maior navio que estas gruas têm capacidade de descarregar, mais 

precisamente no que se refere à distância entre costados, tendo as classificações correspondência 

onomástica direta com as dos navios, sendo assim Panamax, Pós-Panamax ou Super Pós-

Panamax. Este tipo de grua consiste numa estrutura metálica reticulada, formada por dois planos 

de pórticos ligados por traveses e contraventados diagonalmente com quatro pilares e que é 

atravessada por duas vigas geralmente treliçadas ou de perfil laminado. As vigas apresentam dois 

vãos apoiados por um esquema de tirantes: um do lado do terrapleno, a chamada contra-lança, e 

outro que se encontra já sobre a água e sobre os navios acostados e a que se dá o nome de lança. 

Ao longo da lança e da contra-lança, e através de um carril, corre o trolley (ou carro) que tem 

incorporado um grupo de roldanas ou carretos nas quais passam os cabos que suspendem o 

spreader. Solidária ao carro encontra-se a cabine do operador, permitindo-lhe assim que se 

encontre aproximadamente com a mesma posição relativamente aos diversos elementos, tenha 

contacto visual facilitado e melhor ergonomia em geral na operação da grua. O pórtico tem 

capacidade de se deslocar longitudinalmente ao cais, sob carris, com recurso aos carros laterais 

(bogie) que cumprem a função adicional de transferir a carga para o terrapleno.  
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Figura 3-39 - Modelo de grua de cais KONECRANES (adaptado de http://www.konecranes.pt/) 

 

O spreader é o equipamento que engata no topo dos contentores e permite movimentá-los. Fica 

conectado a um headblock, que está suspenso por cabos a partir do trolley e é responsável por 

providenciar ao spreader energia elétrica e comandos, mas também a força motriz necessária para 

elevar/depositar contentores e para pequenos ajustes de posição. O spreader tem a capacidade de 

se ajustar aos diferentes tamanhos de contentores com as suas duas abas ajustáveis. Nas 

extremidades das mesmas encontram-se as twist-locks que ligam aos corner-castings permitindo 

assim acoplar os contentores ao spreader da forma que foi explicada anteriormente. Também 

usualmente junto às extremidades das abas do spreader estão presentes os flippers. Estes 

componentes, semelhantes a barbatanas, tem a função de facilitar o contacto com o contentor e 

de guiar o spreader ao longo do mesmo, mantendo as twist-locks alinhadas com os corner 

castings. Os flippers são fundamentais para pegar em contentores que estejam no convés do navio, 

no terrapleno ou num veículo de porto. No caso de os contentores estarem no interior do navio, o 

processo sai algo facilitado. Num navio especializado, os contentores são armazenados no convés 

através de twist-locks ou no porão do navio, em células próprias (container holds). As células 

cumprem essencialmente 3 objetivos: otimizar a ocupação de espaço de porão, estabilizar as 

pilhas de contentores e facilitar a estiva. Ao longo das células encontram-se guias metálicas (cell 

guides) pelos quais os contentores deslizam e que garantem que os mesmos são empilhados 

perfeitamente alinhados, Figura 3-40. O trabalho do operador de grua sai facilitado e agilizado 

pois são-lhe poupadas as manobras minuciosas de alinhamento das twist-locks com os corner 

castings. Em contrapartida são necessários movimentos adicionais para retirar as tampas de 

escotilha que separam o convés do porão. Nalguns casos, não existem tampas de escotilha e a 

pilha de contentores desenvolve-se desde o porão, atravessando o convés.  
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Figura 3-40 – Armazenamento dos contentores em células no porão. No lado esquerdo são visíveis em 

maior detalhe as guias (cell guides) e a forma como os contentores deslizam por elas (Imagem: Ebbe 

Holsting). 

 

Como foi já referido, num mercado competitivo como é o do transporte contentorizado e no qual 

o tempo de permanência dos navios em porto tem custos elevados tanto, para as transportadoras, 

como para a operadora, as questões da produtividade tomam bastante relevo. A produtividade é 

medida de duas formas: em função do número de TEU carregados ou descarregados ou em função 

do número total de movimentos executados, que podem ser um movimento de carga, movimento 

de descarga ou uma movimentação “secundária”, por exemplo, das tampas de escotilha ou de um 

ou mais contentores, que por vezes é necessária para aceder aos contentores pretendidos. Assim, 

a produtividade pode ser apresentada com a expressão,  

 𝑃 =  
𝑛º 𝑇𝐸𝑈

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜
 [𝑇𝐸𝑈 ℎ𝑜𝑟𝑎]⁄  (3.49) 

ou alternativamente,  

 𝑃 =  
𝑛º 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜
 [𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎]⁄     (3.50) 

Um valor típico da produtividade de pico de uma grua de cais situa-se entre os 30 e os 40 

movimentos por hora, incluindo no tempo de operação o manuseamento das tampas de escotilha 

(PIANC, 2012).  

São vários os aspetos influenciadores da produtividade da grua: as especificações do próprio 

equipamento, relação do tamanho da grua com o tamanho do navio, localização dos contentores 

dentro do navio, habilidade e experiência do operador, condições de iluminação, condições 

meteorológicas, e movimentos do navio acostado, com este último a merecer uma reflexão de 

maior profundidade mais adiante neste texto por estar ligado à temática da amarração de navios. 

As especificações da grua afetam o seu tempo de ciclo de pico e o nº de TEU que transporta por 

ciclo. Os componentes móveis da grua são o trolley, o carreto e o próprio pórtico. O trolley tem 

velocidades típicas de 240 𝑚/𝑚𝑖𝑛 e o carreto apresenta velocidades de elevação na ordem de 

180 𝑚/𝑚𝑖𝑛 sem carga e de 90 𝑚/𝑚𝑖𝑛 à carga máxima. A velocidade do pórtico sob os carris é 

de 45 𝑚/𝑚𝑖𝑛, (PIANC, 2012), sendo que por segurança apenas se move quando não tem carga. 

A relação do tamanho da grua com o tamanho do navio pode implicar maior ou menor facilidade 

no acesso às diferentes zonas do navio, especialmente no que toca ao acesso a contentores no 

porão ou aos contentores do costado exterior. Assim, a localização dos contentores dentro do 

navio tem um efeito relevante na produtividade da grua ao poder colocar constrangimentos físicos 
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no seu acesso que aumentam o tempo de ciclo ou por porventura tornarem necessárias 

movimentações suplementares de outros contentores de forma a aceder aos que se pretendem 

estivar. Neste último caso, o problema de produtividade não advém diretamente de uma limitação 

ou condicionamento à operação da máquina, mas de uma questão de planeamento. A habilidade 

e experiência do operador são de muita importância para a produtividade, especialmente quando 

o navio amarrado apresenta movimento oscilatório. As apertadas tolerâncias para a colocação dos 

contentores nas células e para o encaixe do mecanismo de twist-lock nos corners castings fazem 

desta operação um trabalho de elevada precisão e exigem da parte do operador muita concentração 

e habilidade, com a agravante de este se encontrar a alguma distância do spreader e em alguns 

momentos com a visão sobre o cenário de estiva diminuída. Se a isto se juntarem os movimentos 

do navio ou a atuação do vento sobre os contentores suspensos, o operador deve ser capaz de 

rapidamente manobrar o spreader com finura, dentro dos ajustes que lhe são permitidos pelo 

equipamento, e levar a cabo a operação. A experiência toma também um papel fundamental, por 

exemplo, na decisão de ajustar rapidamente o spreader correndo o risco de o fazer sem sucesso e 

perder tempo de operação, ou ao invés esperar pela mitigação do movimento do navio ou das 

condições desfavoráveis que surgiram, ou também, na capacidade de interpretar as indicações da 

equipa que se encontra no navio a auxiliar a estiva. Assim, um bom operador pode executar a 

estiva com maior velocidade e menos movimentos desnecessários, diminuindo o tempo de ciclo 

da operação. 

As condições de iluminação podem ser relevantes ao coordenar com outras condicionantes já 

referidas que dificultam o trabalho do operador e por inerência a produtividade da grua. Assim, a 

duração do dia, entenda-se aqui dia por período de tempo em que há iluminação direta do Sol, é 

importante na medida em que estabelece o período de tempo em que o operador trabalha sobre 

condições de visibilidade mais favoráveis, pese embora a existência de equipamentos de 

iluminação artificial no porto que minoram o transtorno e permitem continuar a atividade após o 

ocaso. É assim de esperar, em relação a este fator, uma redução da produtividade das operações 

durante a noite, ou no Verão face ao Inverno, por conta do aumento do período noturno. As 

condições meteorológicas têm efeitos diretos e indiretos na produtividade. Os efeitos indiretos 

estão relacionados essencialmente com os movimentos induzidos aos navios, que terão discussão 

própria, ficando aqui apenas a menção à relação existente. Os efeitos diretos decorrem sobretudo 

da atuação do vento sobre a superfície do conjunto headblock e spreader e, com mais importância, 

sobre a superfície dos contentores, por terem a maior área de contacto. A incidência do vento 

sobre estes elementos provoca movimento e inicia uma oscilação pendular que impede o 

estacionamento do spreader e dificulta o alinhamento com as guias ou com as twist-locks, e que, 

em casos de maior intensidade dos ventos pode obrigar a interromper as operações, para 

salvaguarda das condições de segurança. Apesar disso, no que se refere ao balançar do spreader, 

este é minorado com recurso à tecnologia de anti-sway que amortece o movimento oscilatório, do 

qual o vento não é, aliás, o único responsável, pois também é gerado durante os movimentos do 

trolley e devido à inércia do conjunto headblock+spreader+contentor.  

 

3.3.3. PRODUTIVIDADE, OPERACIONALIDADE E SEGURANÇA 

A relação dos movimentos do navio acostado com a operação de estiva pode ser olhada sob dois 

prismas. Por um lado, a problemática do movimento do navio, no que se refere a movimentos 

com uma amplitude relativa pequena, invoca questões ao nível da produtividade das operações 

de carga e descarga levadas a cabo pela grua-pórtico de cais e da forma como através da 

minimização desses movimentos se poderá conseguir uma diminuição relevante dos tempos de 
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ciclo da máquina, portanto, contribuir para o aumento da produtividade da mesma. Por outro lado, 

à medida que a amplitude dos movimentos aumenta, o problema de produtividade deixa de estar 

centrado na produção da grua passando a ser um problema da produtividade do processo em geral, 

associado ao sistema de amarração, e que se mescla com as questões da segurança. O aumento da 

amplitude do movimento do navio pode ser tal que inviabiliza por completo a continuação das 

operações de estiva, por exemplo, por não estarem reunidas condições para a tripulação a bordo 

do navio se manter no convés a estivar, ou mesmo, ao constituir risco de rotura dos cabos de 

amarração (importa lembrar que maior amplitude do movimento navio implica naturalmente 

maior extensão e consequente tensão nos cabos), com todos os danos e questões de segurança que 

daí advém, forçando a que o navio seja libertado. A paralisação completa das operações causa 

constrangimento em toda a cadeia do porto e resulta invariavelmente em perdas económicas. 

Poder-se-á porventura dizer que o primeiro ponto é um problema de otimização do desempenho 

e o último um problema de operacionalidade e segurança. A Figura 3-41, que esquematiza a 

evolução da eficiência das operações de movimentação de carga em função do aumento da 

amplitude dos movimentos do navio amarrado, retrata bem a tese acima levantada.  

 

 

Figura 3-41 – Representação esquemática da influência da amplitude do movimento do navio na 

capacidade de estiva (adaptado de PIANC, 1995) 

 

Para pequenas amplitudes, graças a alguma liberdade de movimentos que a grua permite, é 

possível manter as operações quase à capacidade máxima, sem que se sintam quebras relevantes 

de produtividade. Isto corresponde ao trecho 𝐴𝐵, capacidade de estiva a 100%. A partir do ponto 

𝐵, e com o aumento da amplitude dos movimentos dá-se uma crescente dificuldade na operação 

e a diminuição da produtividade, com especial incidência nas etapas de maior precisão da 

operação, e que vai progredindo até que, à chegada ao ponto 𝐶, os limites operacionais são 

excedidos e as operações têm de cessar. Entre 𝐶 e 𝐷, a estiva é infatível, mas o navio pode ainda 

permanecer amarrado no cais. Assim que as amplitudes dos movimentos do navio excedem o 

nível 𝐷, os cabos de amarração devem ser soltos sob pena de haver rotura dos mesmos, danos nos 

cabeços de amarração ou na própria estrutura de acostagem. Salvo casos de exceção, a rotura dos 

cabos de amarração irá ocorrer antes que qualquer uma das outras situações mencionadas 

aconteça. Trata-se de um acidente com elevado potencial de danos já que no momento da rotura 

o cabo tem muita energia elástica acumulada à qual concorre a imprevisibilidade do movimento 

da extremidade livre do cabo.  
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Atualmente, o sistema de elevação de uma grua de cais possibilita que se façam ajustes à posição 

do spreader, oferecendo maior controlo e precisão ao operador e permitindo que este siga os 

movimentos do navio, o que na prática aumenta o tempo útil de operação. O spreader é então 

dotado de capacidade de rotação triaxial de curta amplitude e tem dessa forma capacidade de 

neutralizar os efeitos negativos dos movimentos do navio que lhe são análogos. Esses movimentos 

da spreader são denominados trim, list e skew e geminam com o cabeceio, o balanço e a guinada 

do navio, Figura 3-42. 

 

 

Figura 3-42 - Movimentos do spreader (adaptado de https://www.youtube.com/watch?v=XbipA6M--kc). 

 

No que diz respeito à arfagem, o ajuste da altura do spreader permitido pelo carreto é suficiente 

para que este não seja um movimento impactante na produtividade. Também o trolley, pela 

capacidade de se mover rapidamente ao longo de toda a extensão da lança, oferece boa capacidade 

de resposta ao movimento de deriva do navio, a não ser que a amplitude do movimento seja tal 

que o navio saia fora do alcance da mesma. Emerge assim o movimento de avanço como o mais 

pernicioso para a estiva e principal causador de ineficiência durante as operações. Dado que o 

movimento da grua longitudinalmente ao cais só é viável se esta se encontrar sem carga, e que se 

trata de um movimento relativamente lento, não é possível de todo à grua acompanhar 

movimentos de avanço do navio. Adiante, neste capítulo, serão apresentados e discutidos 

parâmetros operacionais propostos por diversos autores para os vários movimentos do navio. A 

abordagem destes limites opta pela definição de amplitudes máximas para o movimento do navio 

até às quais os autores consideram possível manter certos níveis de produtividade. No entanto, é 

importante notar que pelas características de mobilidade da grua e seus componentes, a amplitude 

do movimento pode não ser por si mesma um obstáculo significativo à operacionalidade. É 

quando a amplitude do movimento se alia à velocidade nesse movimento que estão criadas as 

maiores dificuldades à estiva. Os ajustes do sistema de elevação e a translação da grua ao longo 

dos carris são especialmente eficazes em resposta à alteração da posição do navio, isto é, a 

movimentos quasi-estáticos. Assim, quando há um offset entre a posição da grua ou do spreader 

em relação ao navio, o reposicionamento é feito e a operação pode prosseguir normalmente. 
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Quando a situação é dinâmica, isto é, quando se estabelece um comportamento oscilatório no 

navio, é mais difícil acompanhar o navio, avultam-se os movimentos frustrados, que é o mesmo 

que dizer que o número total de movimentos necessários para completar um ciclo é superior, e tal 

traduz-se no aumentar do tempo total da operação. No caso dos ajustes do spreader, o trim permite 

o ajuste a adorno até ±3°, a uma velocidade de 0.2°/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜, o list tem amplitudes de ±5° para 

acompanhar movimentos de balanço até 0.66 − 1.0°/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜, e o skew dá resposta a guindadas 

de até 5° a partir da posição central, (PIANC, 2012). As velocidades típicas dos restantes 

componentes foram já referidas anteriormente.  

Na Tabela 3-5 apresentam-se critérios para o movimento do navio sugeridos por diversos autores 

ao longo dos anos, e que permitem nortear o processo de dimensionamento do terminal e a 

definição do layout de amarração com vista à consecução dos padrões de desempenho pretendidos 

pelo operador. A relativa dispersão nos valores sugeridos tem muitas explicações, desde logo a 

forma como é definido o conceito de amplitude máxima, o nível de desempenho definido, a 

evolução das gruas e a evolução dos navios.  

 

Tabela 3-5 - Amplitudes máximas do movimento do navio porta-contentores para 100% de eficiência da 

estiva (adaptado de PIANC, 2012). 

Movimento  Jensen et 

al., 1990 

Smitz, 

1992 

PIANC, 

1995 

D’Hondt, 

1999 

Moes, 

2000 

Avanço (m) 0.50 0.50 0.50 0.24 0.30 

Deriva (m) 0.40 0.30 0.60 0.22 0.30 

Arfagem (m) 0.45 0.30 0.40 0.20 0.30 

Balanço (º) 1.50 1.00 1.50 0.24 0.50 

Cabeceio (º) 0.75 - 0.50 0.40 0.50 

Guinada (º) 0.25 - 0.50 0.10 0.50 

 

Os valores acima dispostos dizem respeito ao afastamento máximo do navio à posição de 

referência. Apesar do movimento oscilatório dos navios ser frequentemente caracterizado pelo 

movimento peak-to-peak, ou seja, entre máximos, por uma questão de uniformização com o 

movimento de deriva são assim apresentados.  No caso particular da deriva falar-se em peak-to-

peak não seria tão intuitivo, nem lógico, pois não há simetria do movimento para ambos os 

sentidos já que a deriva para o cais é impedida pela linha de defensas.  

Existem poucos dados sobre como foram obtidos grande parte destes resultados, o que constitui 

uma limitação à sua análise e à sua aplicabilidade. Por exemplo, não é claro se se tratam de 

parâmetros para o movimento do navio durante a tempestade de projeto ou se são valores para 

um ano de operação do porto.  É curioso notar que nos estudos mais antigos, os três primeiros da 

tabela, o movimento de translação com o critério mais folgado seja o avanço, que é apontado pela 

PIANC (em publicação de 2012) como o movimento mais condicionante da produtividade no 

porto, pelas razões já apontadas ao longo deste capítulo. Pode-se dizer que esse aspeto é corrigido 

em certa medida nos critérios mais recentes presentes na Tabela 3-5, tanto por D’Hondt como por 

Moes. D’Hontdt, 1999, apresenta aliás os critérios mais restritivos do conjunto, baseados nas 

tolerâncias das células (container cells) e do encaixe das twist-locks. Presta também atenção a que 
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a ocorrência de movimentos combinados será possivelmente mais lesiva para a produtividade 

pretendida, quando a maioria das recomendações leva a pressupor que cumprir os parâmetros para 

os vários movimentos independentemente de como estes se conjugam é suficiente para assegurar 

o nível de desempenho. A este propósito, e apesar de a proposta de considerar parâmetros mais 

apertados para movimentos combinados parecer consistente, o autor apenas o fez para o caso de 

cabeceio e balanço juntos, sugerindo uma amplitude combinada máximo de 45º em relação à 

horizontal. 

Usar como base para a definição dos critérios a tolerância de encaixe do contentor nas guias da 

célula e dos pinos da twist-lock nos corner-castings, como D’Hont, é porventura a abordagem 

mais expressiva, pela precisão que exigem estas operações, tanto que é replicada por Moes, 2000, 

e mais recentemente pela PIANC, 2012. A Figura 3-43 mostra um esquema cotado de um corner-

casting segundo as especificações ISO.  

 

 

Figura 3-43 - Dimensões (mm) do corner-casting ISO (http://www.pacificmarine.net/marine-deck/cargo-

securing/container-twistlocks.htm). 

 

Como se pode constatar pela figura acima, da projeção da face superior de um corner-casting 

ISO, a abertura superior tem apenas 124.5 mm de largura e 63.5 mm de comprimento. De salientar 

que nesse elemento deve encaixar um castão que tem grosseiramente 104 mm de largura e 60 mm 

de comprimento (as dimensões da twist-lock não estão ao abrigo dos standards ISO). PIANC, 

2012, traduziu a condição acima num critério de posicionamento de 0.1 m para alinhamento não-

guiado dos pinos e 0.2 m para o acoplamento com uso de flippers. Tinha sido já feita alusão à 

vantagem da utilização dos flippers que criam uma envolvente para apontar o spreader e depois 

conduzem o mesmo até à acoplagem das twist-locks, o que se consubstancia num aumento da 

tolerância para o dobro. Há que ter em conta que o valor adotado para o caso em que há uso de 

flippers poderia ser discutido mediante o equipamento presente em cada terminal, visto que as 

dimensões dos flippers, à semelhança dos pinos das twist-locks, não são normalizadas e poderão 

porventura admitir tolerâncias ainda maiores. A Tabela 3-6 sintetiza as conclusões da PIANC 

(2012) sobre a máxima amplitude significativa do movimento de avanço para navios porta-

contentores de grandes dimensões na qual foi considerado, para além dos critérios de 

posicionamento, um critério de limite de velocidade de 0.05 𝑚/𝑠.  
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Tabela 3-6 - Máxima amplitude significativa do movimente de avanço para navios porta-contentores de 

grandes dimensões, para 95% de eficiência de operações (PIANC, 2012). 

Critério de 

posicionamento (m) 
Base para o critério 

Critério de 

velocidade (m/s) 

Máxima amplitude 

significativa (m) do 

movimento de avanço 

(𝑻𝒂𝒗𝒂𝒏ç𝒐 = 𝟑𝟎 − 𝟏𝟎𝟎 𝒔) 

0.1 Pinos da twist-lock 0.05 0.2 

0.2 Flippers 0.05 0.4 

 

O último critério referido corrobora a noção anteriormente manifestada neste texto de que a 

velocidade com que se dá o movimento é um fator condicionante para a operação, tanto quanto o 

é a amplitude desse movimento. Não há, no entanto, referência ao porquê da definição do valor 

de 5 𝑐𝑚/𝑠 para o critério de velocidade. Ainda assim parece ser um valor que, pela sua grandeza, 

vai completamente de encontro à ideia de que o pórtico é, na prática, estático durante as operações 

e que por isso deve-se ser capaz de efetuar a carga ou descarga de um contentor sem ajuste do 

pórtico ao movimento do navio ao longo do cais. A Figura 3-44, apresenta séries temporais do 

movimento de avanço de um navio a ser carregado em que foram considerados como critério de 

inoperacionalidade uma amplitude de avanço de 0.3 m e uma velocidade de 0.05 𝑚/𝑠. Isto é, 

considerava-se que as operações teriam de parar se ultrapassadas qualquer uma dessas condições, 

recomeçando logo possível. A produção de base assumida é de 30 movimentos por hora sendo 

ignorados os efeitos ao longo do tempo da fadiga e stress do operador. A tracejado vermelho estão 

assinalados os momentos em que o carregamento é interrompido e a azul está indicada a primeira 

oportunidade que houve para prosseguir a operação. 

 

 

Figura 3-44 – Extrato da série temporal do movimento de um navio amarrado durante uma operação de 

carga. Os intervalos de tempo em que as curvas estão representadas a vermelho indicam os instantes em 

que os critérios de operação definidos (±0.3 𝑚 de amplitude e ±0.05 𝑚/𝑠 de velocidade) estão a ser 

excedidos (PIANC, 2012). 
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Pode-se constatar a semelhança na evolução das curvas de amplitude e de velocidade ao longo do 

tempo, com os pontos de inflexão a serem praticamente coincidentes, como seria aliás de esperar 

dado o carácter oscilatório do movimento. Talvez por aí se justifique que um critério de 

velocidade não apareça explicitamente em quaisquer dos parâmetros operacionais sugeridos pelos 

diversos autores ao longo dos anos, até por ser um parâmetro mais difícil de medir que a 

amplitude, em particular no passado. A definição de uma amplitude máxima é mais facilmente 

percebida e acaba por trazer subjacente um determinado critério de velocidade. Por exemplo, 

definir um limite de 0.2 𝑚 para a amplitude máxima de movimento para um navio cujo o período 

natural de oscilação em avanço, 𝑇𝑎𝑣𝑎𝑛ç𝑜, é de 30 𝑠, tal como se encontra nos parâmetros da 

PIANC, 2012, constantes da Tabela 3-6, traduz-se numa velocidade máxima de cerca de 

0.04 𝑚/𝑠. Considerando, simplificadamente, movimento harmónico não amortecido e velocidade 

inicial nula, então, derivando a equação 3.19 obtém-se, 

 �̇�(𝑡) = − 𝑢𝑜 𝑤 𝑠𝑒𝑛(𝑤 𝑡) (3.51) 

em que �̇� é a velocidade num dado instante e 𝑢𝑜 é formalmente o deslocamento inicial, mas que 

aqui representa na prática a amplitude máxima definida pelo limite operacional. Daqui deduz-se 

que a velocidade máxima ocorre para 𝑠𝑒𝑛(𝑤 𝑡) = 1, sendo então dada pela expressão,  

 �̇�𝑚𝑎𝑥(𝑡) = − 𝑢𝑜 𝑤 (3.52) 

Com a expressão 3.20 deduzimos que 𝑤 é, neste exemplo,  0.0209 𝑠, e assim a velocidade 

máxima que está a ser admitida é de 0.0418 𝑚/𝑠. O critério de velocidade de 0.05 𝑚/𝑠 é 

cumprido implicitamente. Pode-se então entender que as características naturais do navio 

influenciam o desempenho obtido com os mesmos parâmetros de operação. Talvez por este 

motivo, a publicação PIANC, 2012, reformulou os critérios da publicação de 1995 elaborados na 

altura para navios de dimensões inferiores aos que atualmente compõe a maioria da frota mundial, 

Tabela 3-7. A reformulação passa acima de tudo por incorporar nos valores proposto em PIANC, 

1995, o conceito de máxima amplitude significativa, que é um dos princípios de base para as 

conclusões do relatório de 2012. A definição de uma amplitude significativa máxima traça um 

paralelismo evidente com os conceitos usados para caracterização da agitação marítima. A altura 

significativa é, por definição, o valor médio do terço mais alto de valores de uma série temporal. 

Considerando uma função de distribuição de Rayleigh, então, num evento, 13.5% dos valores da 

amplitude serão superiores à amplitude significativa. Relembra-se que valores da Tabela 3-5 se 

referem à máxima amplitude admitida em termos absolutos. A diferença na abordagem reflete o 

reconhecimento de que ocorrências isoladas de movimentos de grande amplitude não tem grandes 

repercussões na produtividade média do terminal. Para além disso, em PIANC (2012), 

considerou-se baixar o nível de desempenho teórico dos 100% para o percentil 95%, por ser 

considerado um valor mais realista e alcançável, mas que não compromete os níveis de 

desempenho exigidos no mercado atual.   
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Tabela 3-7 - Máxima amplitude significativa para eficiências de estiva de 95% em navios porta-

contentores de pequena dimensão (adaptado de PIANC,2012). 

Movimento Máxima amplitude significativa 

Avanço 0.2 a 0.4 m 

Deriva 0.4 m 

Arfagem 0.3 m 

Balanço 1.0º 

Cabeceio 0.3º 

Guinada 0.3º 

 

Fruto das condições do ambiente portuário (agitação marítima, vento, correntes, etc.), o navio 

amarrado pode desenvolver movimentos de magnitude tal que tornem necessária a interrupção 

das operações de estiva (limite operacional) ou ponham mesmo em causa a presença do navio 

amarrado no terminal (limite de segurança). Recuperando a Figura 3-41, o limite operacional 

corresponderia ao ponto C, e o limite de segurança, referente a condições agravadas do 

movimento do navio, está representado pelo ponto D. Em PIANC, 1995, para além dos 

parâmetros apresentados para máxima amplitude dos movimentos navio para 100% de eficiência 

na estiva, Tabela 3-5, constam parâmetros para um nível de eficiência mais baixo, com operações 

a decorrer a 50% de eficiência. Notar que nada aponta para que o limiar dos 50% de produtividade 

seja visto como o nível de produtividade para o qual se devem suspender as operações no terminal 

portuário, no entanto, haverá de corresponder certamente ao estabelecimento de condições severas 

no porto a para as quais há já elevada dificuldade na realização das operações, o que é próximo, 

em natureza, do que é o limite operacional. Há que ter em conta que o limite operacional não é 

uma definição estrita, é intrínseca ao funcionamento de cada terminal, dos equipamentos 

utilizados, do navio em causa e não pode também ser dissociada dos elementos humanos. Bloom 

et al., 1980, dá o seguinte exemplo: um operador de grua experimentado será capaz de operar em 

segurança sob condições de maior severidade e com maiores movimentos do navio do que um 

operador com menos experiência. Na Tabela 3-8 apresentam-se então os parâmetros relativos ao 

movimento do navio para 50% de eficiência nas operações, tanto para a amplitude máxima, da 

referência original, como por amplitude significativa máxima aqui calculado de forma semelhante 

ao que foi feito na Tabela 3-7, adaptada de PIANC, 2012.  
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Tabela 3-8 - Máxima amplitude e máxima amplitude significativa dos movimentos do navio amarrado para 

50% de eficiência das operações de carga e descarga. 

Movimentos Máxima Amplitude Máxima Amplitude 

Significativa 

Avanço 1.0 m 0.4 a 0.6 m 

Deriva 1.2 m 0.8 m 

Arfagem 0.6 m 0.45 m 

Balanço 3º 1.8º 

Cabeceio 1º 0.6º 

Guinada 0.75º 0.5º 

 

Analisando a evolução dos valores da máxima amplitude entre os 100% e os 50% de eficiência 

das operações verifica-se que, à exceção dos movimentos de arfagem e de guinada, é admitido o 

dobro da amplitude do movimento para uma queda da produtividade para metade. Nos 

movimentos de arfagem e de guinada o critério é 25% mais apertado em termos relativos. Uma 

possível conclusão em relação à importância relativa dos diferentes movimentos para o processo 

de carga seria então que os movimentos de translação mais condicionantes seriam o avanço e a 

arfagem e os movimentos de rotação mais importantes são o cabeceio e a guinada, já que as 

amplitudes aceitáveis são menores, e ainda que a eficiência e segurança das operações seria mais 

sensível ao aumento da amplitude de arfagem e guinada. Esta conclusão não é completamente 

partilhada por outros autores, como Bruun (1983), que considera os movimentos de avanço, 

deriva, balanço e guinada como os mais importantes nos navios porta-contentores em relação à 

segurança e operacionalidade no cais, Tabela 3-9. 

 

Tabela 3-9 - Importância dos movimentos do navio porta-contentores amarrado em relação à segurança e 

operação no cais (adaptado de Bruun, 1983). 

Movimento do Navio 

Avanço Deriva Arfagem Balanço Cabeceio Guinada 

*** *** ** *** ** *** 

 

Thoresen, 2003, estabelece uma relação entre a importância de certos movimentos e a dimensão 

do navio. Refere que para navios os de maior porte têm especial importância os movimentos de 

avanço, guinada e balanço, e que, de uma forma geral, as amplitudes aceitáveis para o movimento 

são menores com o aumento do tamanho do navio, Figura 3-45. Diz também que as alturas de 

onda significativas aceitáveis aumentam com o porte do navio, o que se explica com a menor 

suscetibilidade dos navios de maior dimensão aos grupos de onda primários. Este tipo de critério 

de segurança, com foco nas condições do ambiente portuário, será abordado mais adiante. 
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Figura 3-45 – Amplitude dos movimentos do navio e altura de onda significativa aceitáveis em função do 

deslocamento do navio (Thoresen, 2003). 

 

Em alguns tipos de navio o limite operacional é diferente também consoante o tipo de operação 

seja de carga ou de descarga. Um exemplo evidente é talvez o do navio graneleiro, para o qual as 

operações de carga não requerem contacto entre o sistema de movimentação de cargas e o navio 

amarrado, admitindo por isso movimentos de maior amplitude (Rosa Santos, 2010). Não será este 

o caso das operações em navios porta-contentores, em que quase não há grande disparidade entre 

os momentos de carga e descarga, tanto em complexidade, como no próprio modus operandi, a 

não ser o facto de na descarga o uso de flippers oferecer maior folga no encaixe do spreader. A 

Tabela 3-10 apresenta uma síntese de limites operacionais de descarga de navios porta-

contentores, propostos por vários autores, aplicáveis a períodos de oscilações entre os 30 e os 120 

s. Pelos motivos supracitados dever-se-á assumir estes valores como igualmente válidos e 

igualmente restritivos para operações de carga. Os valores apresentados referem-se a amplitudes 

em relação à posição média, e, no caso da deriva, em relação à linha de defensas.  

 

Tabela 3-10 - Limites operacionais do movimento de um navio porta-contentores (adaptado de Rita, 

1984). 

Referência 
Movimento do Navio 

Avanço (m) Deriva (m) Arfagem (m) Balanço (º) Cabeceio (º) Guinada (º) 

Brunn 

(1979) 
0.5 0.3 0.5 - - Nenhum 

Bloom et 

al. (1980) 
0.6 0.4 0.6 - - - 

Brunn 

(1981) 
0.5 0.3 0.3 3 - 2 

DHL 

(1983) 
0.6 0.4 0.6 1 - Nenhum 
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A tabela acima apresentada carece de propostas de alguns autores para os limites operacionais em 

movimentos de balanço, cabeceio e guinada. As recomendações ROM 2.0-11, 2012, Tabela 3-11 

podem fornecer uma boa indicação para estes parâmetros. Pese embora os parâmetros constantes 

das recomendações ROM terem sido elaborados para movimentos do navio com períodos médios 

entre 10 e 20 s, bastante diferentes dos 30 a 120 s com que foram elaborados os parâmetros da 

Tabela 3-10 ou, os 30 a 100 s que foram considerados nos modelos numéricos que serviram de 

base às conclusões da PIANC (2012), poderão ter interesse acrescido no que concerne a limites 

operacionais dos movimentos no plano vertical. A Tabela 3-4 confirma que a gama de períodos 

considerada para a definição dos limites operacionais ROM 2.0-11 é consentânea com os períodos 

naturais de oscilação no plano vertical de navios porta-contentores. Recorda-se a importância do 

período do movimento na definição dos parâmetros operacionais. Para uma dada amplitude de 

movimento, as condições para a realização das operações de carga ou descarga melhoram para 

períodos crescentes e pioram para períodos decrescentes (Rita, 1984). Como as maiores 

amplitudes de uma oscilação ocorrem, em princípio, para períodos próximos do natural, os limites 

operacionais de um dado movimento irão estabelecer-se com períodos dessa ordem. Daí que as 

recomendações ROM 2.0-11 possam ser, à partida, uma melhor referência para os limites 

operacionais de balanço, cabeceio e arfagem. 

 

Tabela 3-11 - Limites operacionais dos movimentos de navios porta-contentores amarrados durante 

operações de carga (adaptado de ROM 2.0-11, 2012). 

Equipamentos de 

carga e descarga 

Amplitude do movimento do navio 

Avanço Deriva Arfagem Balanço Cabeceio Guinada 

Contínuo: elevação 0.5 m 0.6 m 0.4 m 0.5º 0.5º 0.5º 

 

Uma outra possível abordagem ao dimensionamento de terminais para navios porta-contentores, 

no que concerne à definição de obras de abrigo ou da posição e orientação do cais, é a do uso de 

um critério para as condições do ambiente portuário aceitáveis dentro do porto do ponto de vista 

da sua influência no comportamento dos navios. Contudo, este método é de definição vaga e não 

pode ser aplicado cegamente, devendo ser restrito apenas a casos em que seja aceite o 

dimensionamento conservativo dos quebramares (Rita, 1984). Além disso, no que se refere ao 

critério da altura de onda significativa limite, este perde de certa forma relevância com navios de 

maior dimensão, como é o caso dos navios porta-contentores, por serem menos sensíveis aos 

grupos de onda primários. Em ROM 3.1, 1999, estabelecem-se um conjunto de condições limite 

para ventos, correntes e agitação marítima que levam à interrupção das operações de carga e 

descarga de navios porta-contentores, Tabela 3-12. No entanto, apesar da tentativa de apontar 

valores de referência, cada terminal e cada porto apresentam as suas condições particulares e os 

critérios de interrupção de operação deverão ser definidos em resultado do desempenho das 

operações.   
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Tabela 3-12 - Condições limite de operação para navios porta-contentores em cais. 

Direção da Ação 

Velocidade Absoluta 

do Vento 

𝑽𝟏𝟎.𝟏 𝒎𝒊𝒏 

Velocidade Absoluta 

da Corrente 

𝑽𝒄.𝟏 𝒎𝒊𝒏 

Altura de Onda 

Significativa 𝑯𝒔 

Longitudinal ao 

Cais 
22 m/s 1.5 m/s 0.5 m 

Transversal ao 

Cais 
22 m/s 0.5 m/s 0.3 m 

𝑽𝟏𝟎.𝟏 𝒎𝒊𝒏 = Velocidade médio do vento a 10 metros de altura e com rajadas de vento de 1 minuto 

𝑽𝒄.𝟏 𝒎𝒊𝒏 = Velocidade média da corrente a uma profundidade de 50% do calado do navio num intervalo de 1 minuto 

𝑯𝒔 = Altura significativa de onda 

 

O estabelecimento dos limites de segurança que limitam a permanência do navio no porto com 

amarrações deve ser visto caso a caso pois depende do layout da amarração, das propriedades 

mecânicas dos cabos (elásticas e resistentes), do comprimento do cabo e nível de pré-

tensionamento do mesmo, da carga de projeto dos cabeços de amarração, das cargas de projeto 

das defensas e das cargas admissíveis pelos guinchos do navio. 
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4 
ESTUDO NUMÉRICO 

 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

4.1.1. OBJETIVOS 

O estudo numérico desenvolvido nesta dissertação tem como objeto de estudo o Porto de Leixões 

e pretende analisar o comportamento de navios porta-contentores amarrados nos vários terminais 

do mesmo, sob condições de agitação marítima plausíveis e representativas das vigentes numa 

parte significativa do tempo de operação. O objetivo passa por investigar os efeitos de uma 

possível reconfiguração do porto, comparando o comportamento dos navios do TCN e do TCS 

entre a situação atual e a nova, bem como definir um layout de amarração para o novo terminal 

porta-contentores previsto na mesma, com os limites operacionais apresentados na secção 3.3.3 a 

servirem de barómetro para a verificação da competência do esquema de amarração. Para o estudo 

dos movimentos no navio amarrado utilizou-se um modelo numérico de simulação da resposta 

dinâmica de navios amarrados.  

Devido à particular importância das ondas de longo período para o comportamento de navios 

porta-contentores amarrados, o estudo numérico contempla a modelação da propagação de ondas 

e dos fenómenos da formação de bond long waves e da ressonância portuária. Para o efeito, usou-

se um modelo de propagação de ondas baseado nas equações de Boussinesq e capaz de reproduzir 

as interações entre as ondas de curto período que dão origem às bond long waves, bem como os 

processos não lineares de empolamento e rebentação dessas ondas de curto período. Quando a 

rebentação ocorre, os grupos primários dissipam e as ondas sub-harmónicas são libertadas 

propagando-se como ondas livres em direção à costa, ou para o interior de estruturas portuárias. 

O modelo usado é depois capaz de simular as interações dessas ondas de longo período livres com 

as fronteiras físicas do porto e os possíveis fenómenos de amplificação e formação de ondas 

estacionárias.  

O estudo numérico é então composto pelas seguintes fases principais: 

• Construção do modelo da batimetria do Porto de Leixões na Configuração Atual e na 

Nova Configuração; 

• Simulação da propagação de agitação irregular unidirecional na Configuração Atual e na 

Nova Configuração; 

• Simulação da resposta dos navios do TCN e do TCS com os layouts tipicamente 

utilizados, para as condições da Configuração Atual e da Nova Configuração; 
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• Simulação da resposta do navio do NTC, para um layout proposto, numa situação com 

cabos “rígidos” e noutra com cabos “moles”.  

Procurou-se reproduzir com o maior rigor possível os aspetos geométricos, batimétricos, 

hidrodinâmicos e hidromecânicos do problema, através de uma caracterização do caso de estudo 

baseada em dados obtidos junto da autoridade portuária; do acervo da FEUP, mais propriamente 

do IHRH; e recolhidos através de trabalho de campo realizado nos terminais de contentores Norte 

e Sul do Porto de Leixões.  

4.1.2. ENQUADRAMENTO GERAL 

O Porto de Leixões é o segundo maior porto artificial Português e o maior porto do noroeste 

peninsular, sendo também considerado a mais importante infraestrutura portuária da região norte 

de Portugal, desempenhando um papel determinante para as empresas do norte do país no 

fornecimento de matérias-primas e no escoamento dos seus produtos. A influência do Porto de 

Leixões estende-se ainda ao resto do país e ao Noroeste de Espanha, servindo as províncias 

Galegas e Castelhanas. O hinterland abrange assim um total de 14 milhões de habitantes que 

exportam anualmente cerca de 5.5 Milhões de toneladas de mercadorias para 180 países.  

Situado no litoral norte Português, o Porto de Leixões é enquadrado a norte pela povoação de 

Leça da Palmeira e a Sul pela povoação de Matosinhos, e dispõe de uma ligação ferroviária à rede 

geral do País, por intermédio da linha de cintura do porto, e ligação rodoviária privilegiada 

(através da VILPL) com o IP 1 e IP 4 e com alguns itinerários complementares. Este porto foi 

construído na Foz do Rio Leça aproveitando a proteção natural oferecida pelas formações 

rochosas existente no local, popularmente conhecidas como leixões, e entrou ao serviço pela 

primeira vez em 1882, tendo desde aí sofrido inúmeras ampliações, reconfigurações e 

melhoramentos em geral. A partir do início da década 80 passou a contar com um terminal de 

contentores, sendo que um segundo foi concluído já na década de 90. Entre os dois terminais, 

concessionados atualmente à TCL-Terminal de Contentores de Leixões, S.A., há um total de 900 

m de cais acostável e uma capacidade combinada de movimentação de 600 mil TEU’s por ano e 

de armazenamento de 19 mil TEU’s. 

A configuração atual do porto, Figura 4-1, contempla ainda diversos cais convencionais de carga 

geral e granéis sólidos, postos para petroleiros, um terminal Ro-Ro, um terminal multiusos, uma 

doca de recreio, um porto de pesca, e a obra mais recente, o terminal de cruzeiros Sul que se junta 

a um mais antigo localizado a norte. O porto é abrigado da agitação marítima por dois 

quebramares, e a entrada está orientada para SE. A largura do canal de entrada é 220 m, que 

alargam no anteporto até aos 500 metros voltando a reduzir à entrada da doca nº1 com 113 m. O 

canal de entrada tem profundidades a 15 m ZH, que progressivamente reduzem até aos 12 m ZH 

na bacia de rotação e que assim se mantêm ao longo do canal de navegação que passa pelas docas 

1, 2 e 4. 
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Figura 4-1 - Planta geral do Porto de Leixões, com os terminais de contentores norte e sul destacados. O 

friso superior mostra a evolução do porto ao longo dos anos (adaptado de APDL, 2013). 

 

Para os próximos anos estão já previstos ou em avaliação uma série de obras no Porto de Leixões, 

dos quais são exemplo a construção de um novo terminal para contentores, a construção de um 

novo porto de serviços, o alargamento e rebaixamento da cota dos fundos da bacia de rotação e o 

prolongamento do molhe norte, Figura 4-2.  

 

 

Figura 4-2 - Um dos cenários propostos para a reconfiguração do Porto de Leixões (IHRH-APDL, 2013). 

 

Estas obras pretendem melhorar o nível de abrigo, as condições da manobra de entrada no porto 

e da manobra na bacia de rotação, aumentar a capacidade de movimentação de contentores do 

Porto de Leixões, e em ultima análise, permitir que se recebam navios de maior dimensão. 

Atualmente, a maioria dos navios porta-contentores que atracam nos terminais de contentores de 

Leixões são de classe Feeder e Sub-Panamax. Isto deve-se sobretudo ao facto de a profundidade 

de água no cais norte ser 10 m Z.H e do sul 12 m Z.H em PMAV, e 12 m ser também a 

profundidade máxima no anteporto e no canal de navegação. Uma análise aos registos de 

movimentos de navios no Porto de Leixões entre janeiro de 2012 e junho de 2017, permite 

perceber que 98.8% dos navios têm o calado máximo, ou seja calado à condição de plena carga, 



Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 
 

102 

 

inferior a 12.5 m, ou seja, abaixo do calado médio dos navios de classe Panamax, Figura 4-3. No 

entanto, grande parte da frota mundial é atualmente de classe Panamax e superior, havendo ainda 

uma tendência muito consistente para o aumento da capacidade média dos navios a nível mundial, 

e, portanto, do tamanho médio dos mesmos. Isto explica-se sobretudo pela maior economia 

conseguida, já que com o aumento do número de contentores transportados por viagem o 

combustível gasto por TEU transportado é menor. Com as alterações previstas para o Porto de 

Leixões seria então possível alargar o número de clientes e de rotas de comércio e seriam 

possivelmente conseguidos preços mais competitivos.  

 

 

Figura 4-3 - Evolução histórica das capacidade e dimensões dos navios porta-contentores (Fonte: 

https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/containerships.html). 

 

4.1.3. CONDIÇÕES DE AGITAÇÃO MARÍTIMA AO LARGO 

Em Portugal, a medição e registo das condições de agitação marítima está a cargo do Instituto 

Hidrográfico, um laboratório dedicado às ciências e tecnologias do mar, integrado na Marinha 

Portuguesa. A aquisição de dados é feita com recurso a uma rede de boias ondógrafo Datawell 

cujo funcionamento é baseado em acelerómetros e giroscópios instalados no seu interior, e que 

permitem medir a elevação da superfície livre da água, o período, e a direção da propagação das 

ondas. Não sendo aparelhos de todo frágeis, já que têm de operar em condições severas, existem 

por vezes avarias ou falhas nas medições das boias causados quer por ação humana (abalroamento 

da boia por uma embarcação), quer por agressões naturais das próprias ondas (tempestades 

marítimas). Este último fator faz com que por vezes as maiores ondas não fiquem registadas, 

adulterando de certa forma o conhecimento do histórico de agitação marítima bem como as 

previsões que são feitas a partir do mesmo. 

A boia oceânica de Leixões, Figura 4-4, encontra-se a cerca de 70 Km da costa, fundeada à latitude 

41°09'N e longitude 9°33'W, num local com uma profundidade de água de 83 m, Figura 4-4. 

Produz dois tipos de registos: séries temporais com duração de 10 minutos intervaladas de 2 

minutos, processadas em tempo real e séries temporais de 30 minutos intervaladas de 3 horas, que 

podem ser reduzidos a intervalos inferiores a 1 minuto em situação de temporal, para pós-

processamento. Os dados do IH relativos à agitação marítima devem ser obtidos mediante pedido 

formal ao instituto. Para evitar ser submetido à morosidade desse processo, optou-se por recorrer 

a dados já disponíveis utilizados por outros autores em estudos. Assim, a análise não contempla 
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os registos mais recentes da agitação marítima, sendo baseada em registos já processados da boia 

ondógrafo de Leixões, obtidos entre 28 de Julho de 1993 e 31 de Dezembro de 2006, em série de 

30 minutos.  

 

 

Figura 4-4 - Posição geográfica da boia oceânica de Leixões (Imagem: Landsat/Copernicus 2017). 

 

A análise estatística das condições de agitação marítima foi feita em torno dos três parâmetros 

caracterizadores da agitação disponíveis:  

• 𝐻𝑠, altura significativa de onda, que corresponde à média do terço mais elevado de alturas 

de onda registadas; 

• 𝑇𝐻𝑠, período de onda média, que corresponde à media dos períodos considerados no 

cálculo da altura de onda significativa; 

• 𝐷𝑇𝑝, direção média correspondente ao período de pico.  

Na Tabela 4-1 apresenta-se a contabilização do número de registos efetuados e do número de 

registos válidos, por ano, para o período referido. Os registos não válidos são aqueles em que por 

algum motivo não foi possível determinar a altura de onda significativa e o período de onda médio 

da série temporal.  

 

Tabela 4-1 - Registos disponíveis entre 28 de julho de 1993 e 31 de dezembro de 2006. 

Ano 

Nº Registos 

Válidos Série 

Normal 

Nº Registos 

Esperados Série 

Normal 

COBERTURA 
Nº Registos 

Válidos Total 

1993 342 2920 12% 435 

1994 1200 2920 41% 1502 

1995 147 2920 5% 178 

1996 1441 2928 49% 1799 

1997 1487 2920 51% 1750 

1998 1961 2920 67% 2496 

1999 2134 2920 73% 2719 

2000 829 2928 28% 1045 

2001 1262 2920 43% 1443 

2002 1958 2920 67% 2453 

2003 2486 2920 85% 3023 

2004 2124 2928 73% 2532 

2005 1713 2920 59% 2020 

2006 2020 2920 69% 2532 

Total 21104 40904 52% 25927 

 

Face ao que está presente na Tabela 4-1, considerou-se que de forma a não enviesar algumas das 

conclusões tiradas não se consideraria na análise os registos dos anos 1993 e 1995 já que em 
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ambos os casos, os registos existem apenas para alguns meses do ano, representando 

respetivamente cerca de 25% e 10% do número médio de registos anuais. 

A direção média correspondente ao período de pico é dada pela direção de propagação das ondas 

mais enérgicas e é medida em sentido horário a partir do Norte. Devido à grande dispersão de 

valores, os dados da direção foram agrupados por classes que correspondem a setores de 22.5º de 

amplitude centrados nos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, e que dão o nome às classes, 

Figura 4-5.  

 

 

Figura 4-5 – Distribuição da direção da agitação marítima registada na boia de Leixões com base nos 

registos válidos entre 1994 e 2006 (excluindo o ano de 1995). 

 

Grande parte da agitação marítima registada pela boia ondógrafo de Leixões tem rumo nos setores 

WNW, NW e NNW, cujos registos representam, em conjunto, 87% dos registos totais. O setor W 

representa 9% das ocorrências totais, sendo que as restantes ocorrências, num valor de cerca de 

4% são provenientes do setor sudoeste. Apesar da grande expressão dos setores pertencentes ao 

setor noroeste na distribuição da direção da agitação marítima, verifica-se que em estudos 

anteriores de propagação da agitação para o Porto de Leixões é considerada ondulação com outros 

rumos de proveniência. Avilez-Valente et al., 2007, em estudo da propagação da agitação 

marítima e de ressonância no interior do Porto de Leixões, à altura motivado pela “Construção de 

uma Nova Estação de Passageiros e Complexo Náutico no Molhe Sul do Porto de Leixões”, 

efetuou cálculos com ondas progressivas com direção W e SW ao largo que, refere, deverão 

apresentar à entrada do domínio de cálculo a -21 ZH rumo 258º e 232.5º, respetivamente. Num 

“Estudo sobre as condições de Operacionalidade no Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões 

– IHRH-FEUP/IST” foi registado o depoimento dos pilotos da Barra de Leixões e dos 

responsáveis pela exploração do Posto “A” do mesmo terminal, que referem que as situações mais 

problemáticas em termos de operacionalidade ocorrem para ondas provenientes de Oeste. No 

seguimento destes depoimentos e no âmbito da determinação das condições de operacionalidade 

do Posto “A”, IHRH-FEUP, 2004b, realizou um estudo numérico considerando ondas regulares 

com rumo local de Oeste. Um estudo mais recente, de 2013, constante no “Projeto de Criação de 

um Novo Terminal para Contentores no Porto de Leixões”, admite nos cálculos de propagação de 
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ondas curtas, ondas progressivas com rumos ao largo W e SW, que se admite terem um rumo 

local de 258ºN no caso das ondas W e de 232.5ºN no caso das ondas de SW.  

Vários motivos concorrem para que a ondulação com rumo ao largo de Oeste seja tão relevante 

para os estudos relacionados com o Porto de Leixões, apesar de menos frequente. O Porto de 

Leixões está protegido pelo quebramar exterior, que defende o porto da agitação marítima 

proveniente dos rumos compreendidos entre N e WNW, que poderá, ainda assim, eventualmente 

transmitir para o anteporto por difração, galgamento do quebramar norte ou por transmissão pelo 

corpo do quebramar, embora com menos energia. No entanto, quando a ondulação no local é 

proveniente do setor W, apesar de o quebramar constituir ainda um obstáculo à propagação das 

ondas, devido à incidência aproximadamente perpendicular à estrutura, uma vez que a direção 

normal ao quebramar Norte do Porto de Leixões faz com o Norte um ângulo de 250º no sentido 

direto (Rosa Santos, 2010), estas conseguem difratar em torno da cabeça do quebramar e penetrar 

no porto ainda com energia relativamente alta. Também, devido à orientação da entrada do Porto 

de Leixões, virada para SE, ondas provenientes do setor SW conseguem penetrar no porto de 

forma direta. A Figura 4-6 procura ilustrar o nível de abrigo do Porto de Leixões em função da 

direção local da agitação e da secção do quebramar em que a mesma incide. 

  

 

Figura 4-6 - Representação esquemática do nível de abrigo no Porto de Leixões em função da direção 

local da agitação incidente (2017). 

 

A consideração em vários estudos de um rumo W ao largo explica-se então pelo facto de devido 

à refração, as ondas provenientes do quadrante W terem tendência a mudar de direção 

apresentando-se localmente com um rumo desviado a WSW, e por isso com maior facilidade de 

penetrar no porto, pelos motivos descritos anteriormente e relacionados com a orientação da 

entrada do mesmo e do quebramar que o protege. Como foi já referido, Avilez-Valente (2007) 

admite que ondas com rumo W (270ºN) ao largo se apresentam à entrada do domínio de cálculo, 

a -21 m ZH (o que será sensivelmente a 1.5 Km da costa) com uma mudança de rumo de 12º no 

sentido anti-horário, ou seja, com rumo 258ºN. O fenómeno da refração resulta na tendência das 

ondas progressivas se deformarem e alinharem com as curvas batimétricas. Examinando uma 
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carta de aproximações a Leixões, Figura 4-7, é possível verificar que a linha de costa junto ao 

Porto de Leixões tem uma orientação cuja normal é 235ºN, e que as curvas batimétricas a partir 

de uma orientação inicial N-S se tornam sucessivamente mais próximas da orientação da costa 

com a diminuição da profundidade de água, o que corrobora a proposta de Avilez-Valente (2007). 

É ademais expectável que as ondas com rumo no setor W, 258.75º-281.25ºN, sofram uma 

mudança de direção na ordem da referida para o rumo W e que, com a aproximação à costa a 

tendência para rodar a WSW se acentue, acompanhando a batimetria local. No mesmo sentido, a 

ondulação proveniente de SW (225º), terá também tendência a mudar de rumo, aproximando-se 

sucessivamente dos 235ºN, o que condiz com o rumo local de 232.5º sugerido por Avilez-Valente 

(2007). Neste caso, o efeito da refração parece ajudar já que a orientação inicial mais a Sul seria 

capaz de se propagar para o interior do porto com maior facilidade.  

 

 

Figura 4-7 – Cartografia náutica para aproximações a Leixões (Fonte: Instituto Hidrográfico). 

 

Optou-se, face às conclusões retiradas da análise de estudos anteriores de propagação de ondas 

para o Porto de Leixões, por direcionar o foco da análise dos registos da boia de Leixões apenas 

para os registos de ondas com rumo de propagação ao largo no quadrante W. Apesar de o rumo 

SW ser também usado nesses estudos, foi preterido dado que a agitação com essa direção tem 

usualmente menor energia e, sobretudo, devidos à baixa frequência de ocorrências provenientes 

dessa direção. Recorda-se que um dos objetivos do estudo numérico desta dissertação passa por 

simular o comportamento de navios porta-contentores nos terminais de contentores de Leixões 

para condições de agitação no interior do porto que sejam relativamente habituais, daí que também 

não se tenha procedido a uma análise de extremos.  

A análise da distribuição, por classe de altura significativa, da frequência de ocorrência de ondas 

com rumo W, Figura 4-8, permite perceber que ao largo, mais de metade das ondas registadas 
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têm uma altura inferior a 2 m e que o maior valor da altura significativa registado nos 12 anos foi 

de 8.45 m.  

 

 

Figura 4-8 - Distribuição, por classe de altura de onda significativa, da frequência de ocorrência de ondas 

com rumo W na boia de Leixões com base em registos válidos entre 1994 e 2006 (excluindo o ano de 

1995). 

 

A produção de inferências a partir desta estatística requer alguma precaução. Antes de mais 

porque a produção de registos é intervalada de diferentes formas, mas também porque existem 

períodos de inoperacionalidade em que há ausência de dados, seja por que a boia foi recolhida 

para reparação ou substituição, seja porque sofreu algum tipo de ação externa que a danificou ou 

deslocou da posição devida. Devido à possibilidade de a boia ficar transitoriamente inoperacional 

quando submetida a condições mais extremas, de temporal, é expectável que alturas de onda na 

gama mais alta possam ficar sub-representadas nos registos. Por outro lado, o tipo de série 

produzida não é a mesma para todas as alturas de ondas. Assim, para alturas de ondas significativa 

superiores a 5 m, consideradas situações de temporal pelo IH, o intervalo entre os registos de 30 

minutos é inferior a 1 minuto, ao passo que para alturas de onda significativa inferiores a produção 

de registos está intervalada em 3 horas. Quer isto dizer que em períodos de temporal, o número 

de registos produzidos será maior, podendo falsear as conclusões tiradas sobre a distribuição da 

frequência de ocorrência de ondas, por classe de altura de onda significativa. Ainda assim, é 

seguro afirmar que se pode esperar agitação com altura significativa igual ou inferior a 5 m 

durante a maior parte do ano.  

Jensen et al, 1990, a propósito do nível de serviço de um terminal porta-contentores, estipula que 

a frequência de excedência dos limites operacionais para os movimentos significativos do navio 

porta-contentores deverá ser limitada a 2%, isto é, a 7 dias por ano (PIANC, 2012) em todo o 

tempo de exploração do terminal. Já por diversas vezes se referiu a menor importância direta da 

agitação de curto período para a geração de movimentos de grande amplitude nos navios de 
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grande porte, como os porta-contentores. Ainda assim, existem algumas relações que se podem 

fazer entre as condições locais de agitação de curto período e de longo período e 

consequentemente, entre as condições locais de agitação de curto período e os movimentos do 

navio. Genericamente, a energia na banda infra-gravítica será tanto maior quanto mais enérgico 

for o clima de agitação de curto período que a origina (secção 3.1.3.3), devido ao mecanismo de 

formação das ondas de longo período ligadas. Estabeleceu-se uma correlação, ainda que seja ténue 

(já que existem outros fatores como o período das ondas, a dispersão direcional, a duração do 

temporal) entre a maior altura significativa das ondas de curto período e a maior energia na banda 

infra-gravítica, para assim situar a excedência dos limites operacionais no seguimento de registos 

de maior altura significativa de onda ao largo. Averiguou-se para o período entre 1994 e 2006, 

quais os 7 dias em cada ano, com maior altura significativa de onda registada. Os resultados 

apresentam-se na Tabela 4-2. De referir que não se conseguiu estabelecer uma metodologia 

idêntica para ondas de longo período livres já que têm origem em fenómenos, como sismos ou 

passagens de baixas pressões, cuja origem espacial e temporal é mais difícil de identificar.  

 

Tabela 4-2 - Alturas significativas de onda, ordenadas, dos 7 piores dias de cada ano 

Ordem 
1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

𝐻𝑠 

1 6.3 6.0 6.5 8.5 5.8 3.5 3.4 7.2 5.9 4.7 5.1 6.0 

2 5.8 4.2 5.7 8.3 4.4 3.1 2.8 7.0 5.5 4.0 4.2 4.9 

3 5.2 3.8 5.4 5.3 3.9 3.1 2.5 6.7 4.9 3.9 4.1 4.6 

4 4.9 3.8 5.4 3.8 3.7 3.1 2.4 5.8 4.2 3.9 3.8 4.3 

5 4.8 3.5 4.5 3.4 3.6 2.2 2.2 5.5 4.0 3.7 3.6 3.9 

6 4.7 3.5 3.7 3.1 3.4 1.8 2.2 4.7 4.0 3.2 3.5 3.7 

7 4.1 3.4 3.3 3.1 3.4 1.8 2.0 4.5 3.7 3.1 3.5 3.5 

 

Face a estes dados, se um navio porta-contentores amarrado exibisse bom comportamento, isto é, 

se cumprisse os limites operacionais para os movimentos significativos máximos, durante um 

temporal com altura de onda significativa ao largo de 4.5 m, cumprir-se-ia o critério de Jensen et 

al., 1990, para o nível de serviço do terminal, durante o período de 12 anos considerado. Para 

avaliar a confiança nos dados da tabela, foi averiguado o número de dias que possuíam registos 

válidos durante o período de Inverno em cada ano, Tabela 4-3.  

O Inverno é o período em que a agitação é mais energética, e no qual se podem esperar, portanto, 

maiores alturas de onda. Por simplificação, considerou-se o período de Inverno como sendo o que 

se estende de janeiro ao final de março de cada ano, com uma duração total de 89 dias. Constata-

se que a ausência de registos durante o período de Inverno é elevada e sistemática, sendo que 

todos os anos, para 2/3 ou mais dos dias de Inverno não existem dados de altura de onda 

significativa. Esta percentagem de cobertura leva a crer que com muita probabilidade, as 

verdadeiras maiores alturas significativas de ondas em cada ano sejam superiores às que ficaram 

registadas, inviabilizando que o ano de 2002 possa ser usado como referência para aplicação do 

critério de Jensen et al., 1990 no modelo numérico utilizado. 
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Tabela 4-3 – Análise, por ano, da cobertura do período de Inverno, para os registos da boia de Leixões, 

de ondas com rumo W ao largo. 

Ano Dias com Registo Inverno % Cobertura Nº Registos Inverno 

1994 20 22% 60 

1996 9 10% 32 

1997 23 26% 56 

1998 14 16% 42 

1999 9 10% 24 

2000 15 17% 43 

2001 0 0% 0 

2002 21 24% 64 

2003 18 20% 55 

2004 26 29% 84 

2005 28 31% 132 

2006 20 22% 84 

 

Analisando o período médio da agitação proveniente do rumo W, Figura 4-9, conclui-se que a 

maioria da agitação tem período médio entre 6 a 12 s. Em situação de temporal estatístico, tal 

como definido pelo IH para a costa Oeste portuguesa, com agitação ao largo de altura de onda 

significativa superior a 5 m, verifica-se um aumento do período médio, passando a maioria das 

ocorrências (89%) a estar no intervalo de 12 a 17 segundos. Foi também feita uma análise ao 

período médio da agitação proveniente do setor W em situação de temporal persistente baseada 

na definição Coelho, 2005. Tal corresponde à existência de pelos menos dez registos de altura de 

onda considerados de temporal a ocorrerem durante um período superior a 8 horas com intervalos 

de recolha inferior às 3h habituais. Foi considerado como temporal o mesmo valor limite de altura 

significativa definido pelo IH, de 5 m. Nestas condições foram encontrados apenas 109 registos, 

nos quais se confirma uma tendência semelhante à obtida para o temporal segundo definição do 

IH, de que os registos passam a estar concentrado na gama entre os 12 e os 17 segundos.  

 

 

Figura 4-9 - Período médio ao largo da agitação com rumo W considerando todos os registos, só 

situações de temporal como definido pelo IH, só situações de temporal persistente. 
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4.1.4. MARÉS 

As marés no Porto de Leixões estão suficientemente documentadas devido à presença centenária 

do marégrafo da Cantareira, e mais recentemente do marégrafo que se encontra no interior do 

próprio Porto de Leixões, no chamado Cais do Marégrafo, junto à zona da marina de Leça da 

Palmeira. As marés são do tipo semidiurno, e o valor habitualmente considerado para o nível de 

preia-mar de água vivas é de +4.0 m ZH. As diferenças entre o real nível do mar e o nível 

correspondente à maré astronómica, que podem ocorrer devido à ação das condições atmosféricas, 

i.e, a chamada maré meteorológica, não ultrapassam, geralmente, 0.3 ou 0.4 m e durante períodos 

de tempo de apenas 10 a 15 minutos. Podem, ainda assim, em condições de exceção, atingir 

valores sensivelmente mais altos. Veloso Gomes e Taveira Pinto (2000) referem que o valor da 

maré meteorológica fora de massas de água circunscritas pode oscilar entre 0.2 e 0.6 m, valores 

considerados pequenos. 

 

4.1.5. BATIMETRIA 

A informação batimétrica usada no presente estudo teve como origem levantamentos batimétricos 

disponibilizados pela APDL. Esses levantamentos foram realizados em datas diferentes e 

abrangem também diferentes áreas, embora com zonas de sobreposição. Nessas zonas de 

sobreposição é possível verificar a existência de incompatibilidades entre os levantamentos, que 

em certas zonas chegam aos 0.5 m de diferença em termos de cotas altimétricas. Na Tabela 4-4 e 

Tabela 4-5, faz-se a caracterização dos levantamentos batimétricos usados no estudo numérico.  

 

Tabela 4-4 - Caracterização dos levantamentos batimétricos usados no estudo numérico. 

Nome Nº Pontos Extensão X Extensão Y 
Profundidade 

Máxima 

Reunião de levantamento 
da entrada e interior do 
Porto de Leixões, APDL 

276658 3.4 Km 4.0 Km -22 m Z.H 

Reunião de 
Levantamentos ZT 
Exterior, APDL 

13669 27.3 Km 22.3 Km 41 m Z.H 

Reunião de 
Levantamentos Estuário 
ZT Estuário, ADPL 

5881 4.7 Km 1.7 Km -19 m Z.H 
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Tabela 4-5 – Caracterização dos levantamentos batimétricos usados no estudo numérico (continuação). 

Nome Descrição 

Reunião de levantamento 
da entrada e interior do 
Porto de Leixões, APDL 

 

Levantamento muito detalhado da entrada e interior do Porto de 
Leixões. Tanto o talude de barlamar do quebramar exterior como o 
quebramar submerso se encontram bem caracterizados.  
Falta caracterização da batimetria numa pequena área adjacente cabeça 
do quebramar exterior. Estão mal caracterizados ou não estão 
caracterizados de todo: taludes do quebramar norte e do quebramar sul; 
talude sotamar do quebramar exterior; zona entre as pontes da pipeline 
dos Posto A e B e o quebramar norte; taludes de enrocamento do interior 
do porto; rampas; praias do interior do Porto, em particular a maior, que 
se forma entre o quebramar norte e o exterior (Praia da Mulher Morta). 

Reunião de 
Levantamentos Exterior, 

APDL 

Levantamento de toda a faixa que se estende desde a Agudela até 
Espinho.  
Má caracterização junto à costa, no levantamento das praias. Menor 
detalhe a partir dos -30 m ZH, e a sul do estuário do Douro. 

Reunião de 
Levantamentos Estuário, 

ADPL 

Levantamento detalhado do estuário do rio Douro, e de uma extensão 
de ambas as margens do rio, alguns quilómetros a montante. A área 
caracterizada encontra-se demasiado a Sul da zona do modelo 
construído para o estudo numérico, e por isso teve pouca utilidade.  

 

O levantamento da entrada e interior do Porto de Leixões, Figura 4-10, é o mais recente e mais 

detalhado de todos os levantamentos obtidos, e cobre uma parte significativa da área do modelo 

criado para a batimetria. Por esses motivos, constituiu a principal referência para a construção do 

modelo da batimetria do Porto de Leixões, em especial do interior do mesmo. O mesmo 

levantamento foi também útil para a definição da forma em planta do porto no modelo permitindo 

representar com bastante rigor a geometria das docas, cais e quebramares.  

 

 

Figura 4-10 - Representação gráfica da sobreposição de levantamentos da entrada e interior do Porto de 

Leixões. 
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A batimetria relativa à construção do NTC é a mesma no exterior do Porto, sendo que no interior 

está previsto um alargamento da bacia de rotação e um rebaixamento dos fundos da bacia de 

rotação, do canal de navegação de entre e em frente ao NTC, a -14 m ZH, Figura 4-11. 

 

 

Figura 4-11 - Geometria da bacia de rotação, canal de navegação de entrada e fundos dos NTC, que 

serão rebaixados a -14 m ZH. 

 

4.1.6. COEFICIENTES DE REFLEXÃO 

A caracterização dos coeficientes de reflexão das fronteiras sólidas do porto a considerar no 

estudo numérico foi baseada num trabalho anterior de Avilez-Valente (2007) envolvendo o Porto 

de Leixões. A definição dos coeficientes de reflexão foi fundamentada nas formulações de Seelig 

(1983) e a escolha foi feita em função do tipo de fronteira (molhe vertical, talude de enrocamento, 

praia, rampa), do período de onda, da altura de onda significativa ao largo no caso dos 

quebramares exteriores, e da altura esperada no interior do porto nos outros casos (Avilez-

Valente, 2007). Os valores dos coeficientes de reflexão da podem ser considerados válidos para 

períodos de onda entre 6 a 19 s.  

 

Tabela 4-6 - Coeficiente de reflexão da altura da onda, para períodos de 6 a 19 s (adaptado de Avilez-

Valente, 2007). 

Fronteira Inclinação 𝑪𝒓 

Foz do Leça  0.00 

Praia de Leça  0.00 

Praia de Matosinhos  0.00 

Rochas do Castelo do Queijo  0.15 

Praias Interiores ao Porto  0.15 

Quebramar Sul (Exterior) 1/3 0.25 

Quebramar Norte (Exterior) 1/3 0.25 

Quebramar Externo (Exterior) 3/4 0.50 

Quebramar Sul (Interior) 3/4 0.60 

Quebramar Norte (Interior) 3/4 0.60 

Quebramar Externo (Interior) 2/3 0.60 

Taludes de Enrocamento 2/3 0.60 

Rampa do Varadouro  0.70 

Cais e Molhes Verticais  1.00 
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4.1.7. NAVIO DE PROJETO 

No presente estudo numérico, pretende-se determinar o movimento de navios porta-contentores 

amarrados no Porto de Leixões, nos dois terminais existentes e num futuro terminal que se prevê 

construir. À parte da influência de fatores exteriores como o layout de amarração e equipamentos 

de acostagem, a serem discutidos na secção 4.1.8, o comportamento de cada navio é influenciado 

por fatores que lhe são intrínsecos como as suas dimensões principais (boca, comprimento de 

fora-a-fora, calado), o deslocamento e a forma da querena para os vários estados de carga, e a 

disposição das cargas e outras massas no navio (equipamentos, máquinas e lastro). Devido ao 

elevado esforço de modelação e tempo de cálculo envolvidos na simulação e posterior análise do 

comportamento dos navios amarrados, não seria viável, no âmbito desta dissertação, fazer um 

estudo integral que contemplasse toda a gama de navios porta-contentores que operam ou podem 

vir a operar nos terminais de contentores Norte e Sul do Porto de Leixões, bem como as várias 

situações de carga com que se podem apresentar. Assim, procurou-se definir para cada um dos 

terminais de contentores um navio de projeto em situação de carga máxima cujas dimensões 

seriam, dentro dos possíveis, replicadas no modelo numérico. Para o efeito, recorreu-se a registos 

oficiais, fornecidos pela APDL, da movimentação de navios com designação estatística de navios 

porta-contentores no Porto de Leixões entre, entre janeiro de 2012 e junho de 2017. Os registos, 

num total de 1265 entradas, incluem os títulos de dados elencados na Tabela 4-7.  

 

Tabela 4-7 - Títulos de dados disponíveis nos registos analisados referentes ao movimento de navios 

porta-contentores no Porto de Leixões entre janeiro 2012 e junho de 2017. 

Dimensões do Navio 

Boca na ossada 

Boca Sinal 

Calado máximo (Calado Max) 

Comprimento (Cmp) 

Porte (DWT) 

Arqueação bruta (Gt) 

Outros Dados 

Ano de saída 

Nome 

Número registo IMO (Num Imo) 

Tipo de navio estatístico 

Tipo de navio superior 

País de bandeira 

Registo nacional 

Zona 

 

Nota de seguida para algumas dubiedades encontradas nesses registos e que afetam a análise 

estatística que foi feita. Após o cruzamento de entradas de dados escolhidas aleatoriamente com 
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informações de outras bases de dados online com ligação ao sistema AIS (Automation 

Identification System) dos navios, foi possível perceber que alguns dos navios que se encontram 

marcados com “Tipo de Navio Estatístico: Porta-contentores” e “Tipo de Navio Superior: 

Contentores” são, na verdade, navios de carga geral que fazem também a carga e descarga de 

contentores nos terminais do Porto de Leixões. Um navio de carga geral tem à partida forma e 

dimensões relativamente diferentes da forma e dimensões médias de um navio porta-contentores 

com o mesmo porte. Não tendo sido encontrado nenhum método eficaz para identificar e segregar 

os navios de carga geral na lista de dados, estes foram incluídos na análise. No título “Boca Sinal” 

não há indicação de onde é feita a medição da boca. Posto isto, assumiu-se ser a largura medida 

entre bordos, à meia-nau, à linha de água corresponde à carga máxima. No título “Comprimento 

(Cmp)” foi possível confirmar uma correspondência entre os valores dos registos e o comprimento 

fora-a-fora (lenght overall, LOA) dos mesmos navios na base de dados MarineTraffic.  

Numa primeira fase do estudo, analisou-se a distribuição dos navios porta-contentores entre os 

vários terminais do porto. Como é natural que assim fosse, o grosso dos registos de navios porta-

contentores (80%) situam-se nos terminais Norte e no Sul, verificando-se que a grande parte do 

movimento de navios no Porto de Leixões ocorre no terminal Sul, o que tem maior profundidade 

de fundos e maior superfície de acostagem. Na análise foram excluídos os registos que não diziam 

respeito ao terminal de contentores norte (TCN) e ao terminal de contentores sul (TCS). 

  

 

Figura 4-12 - Distribuição dos navios porta-contentores por zona do Porto de Leixões, de acordo com 

registos tomados entre janeiro de 2012 e julho de 2017 (ANT - anteporto; D1N – doca 1 Norte; D1S- doca 

1 Sul; D2N – doca 2 Norte; D2S - doca 2 Sul; D4N – Doca 4 Norte; MS0 – Molhe Sul; MU0 – multiusos; 

TCN – terminal de contentores Norte; TCS – terminal de contentores Sul; TCZ – terminal de cruzeiros). 
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Para facilitar a análise organizaram-se os registos por classe de porte do navio, em classes de 5000 

ton, dividindo-os entre o TCN e o TCS, Figura 4-13. Verifica-se que a maioria dos navios, em 

ambos os casos, tem classe de porte 5000-10000 t. Face à frota atual de navios do tipo porta-

contentores, estes navios encontram-se, sem dúvida, na gama de porte mais baixa ROM 3.1 

(1999). No TCN, a gama imediatamente acima, de navios com porte 10000-15000 ton, é a 

segunda mais representada, com 26% das ocorrências. Estas duas classes representam 76% do 

total dos navios e revelam uma tendência de os navios de menor porte serem estivados 

preferencialmente no TCN. Apesar disso, entre os dois terminais, os 7 maiores navios, de porte 

45000-50000 t, estiveram no TCN, o que não deixa de ser um dado curioso visto que este tem 

fundos de serviço a uma cota mais elevada e uma menor superfície de acostagem. No TCS regista-

se maior heterogeneidade nos navios em termos de porte. A segunda classe mais representada, 

com 21% de ocorrências, é a classe 30000-35000 ton, que corresponde a uma gama média de 

navios Panamax, cuja capacidade média se deverá situar entre os 2200 e os 2600 TEU, segundo 

indicações do ROM 3.1 (1999). 

 

 

Figura 4-13 – Distribuição percentual dos navios porta-contentores presentes no TCN e TCS, por classe 

de porte (DWT), de acordo com os registos tomados entre janeiro de 2012 e julho de 2017. 

 

Um pouco à semelhança do que aconteceu na análise dos dados da agitação marítima registados 

pela boia de Leixões, o foco da restante análise de dados não foi dirigido para a classe de porte 

de navios mais representada em cada um dos terminais. Considerou-se que a classe 5000-10000 

ton, por corresponder a navios de (relativo) pequeno porte não seria tão interessante para satisfazer 

um dos objetivos desta dissertação, que é o estudo dos efeitos de ondas de longo período nos 

navios porta-contentores amarrados no TCN e TCS. Este tipo de ondas é, genericamente, tão mais 

relevante quanto maior o porte dos navios, daí que se tenha optado por escolher a segunda classe 

de porte mais frequente em cada um dos terminais, já que era, simultaneamente, pretendido que 

as condições simuladas fossem ainda assim relativamente comuns. Isto não quer dizer que navios 

de menor porte não possam apresentar um pior comportamento, o que acontecerá se a agitação 

dentro do porto estiver nas suas frequências de ressonância, no entanto face às limitações 

existentes considerou-se a opção tomada como um melhor ponto de partida para o estudo 

numérico. 
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Procurou-se então, para as classes de porte definidas para cada um dos terminais, estimar as 

dimensões do navio de projeto definindo classes de calado máximo, boca e comprimento fora-a-

fora. Ora, visto que o objetivo final desta análise seria a partir destas três dimensões definir um 

navio representativo dos que amarram nos terminais de contentores do Porto de Leixões, a 

abordagem passou por tentar analisar as três variáveis em conjunto, já que uma análise individual 

da distribuição de cada uma das dimensões poderia gerar um conjunto de dimensões final 

irrealista. As classes definidas têm as seguintes amplitudes: classes de calado máximo tem 

amplitude de 0.25 m; classes de comprimento fora-a-fora amplitude de 10 m; e as classes de boca 

0.5 m de amplitude. No TCN, Figura 4-14, para a classe de porte 10000-15000 ton, com 41 

ocorrências, as dimensões de navio mais comum são então: calado 8.5-8.75 m; comprimento fora-

a-fora 125-135 m; e boca 22.5-23.5 m. No TCS, Figura 4-15, para a classe de porte 30000-35000 

ton, com 58 ocorrências, as dimensões de navio mais comum são: calado 11.25-11.5 m; 

comprimento fora-a-fora 205-215 m; e boca 29.5-30.5 m. 

 

 

Figura 4-14 - Distribuição das dimensões do calado, comprimento fora-a-fora e boca dos navios porta-

contentores com porte 10000-15000 ton, presentes no TCN de acordo com registos tomados entre 2012 e 

julho de 2017. 
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Figura 4-15 - Distribuição das dimensões do calado, comprimento fora-a-fora e boca dos navios porta-

contentores com porte 30000-35000 ton, presentes no TCS, de acordo com registos tomados entre 2012 

e julho de 2017. 

 

Posteriormente, foi selecionado um navio para cada um dos terminais cujas dimensões se 

encontrassem nos intervalos mencionados, Tabela 4-8. As dimensões desses navios serviram 

então como base para a construção dos modelos para o estudo numérico. 

 

Tabela 4-8 – Navios porta-contentores tipo selecionados para o estudo numérico 

Terminal DWT Dimensões Comuns (m) Navio Escolhido Dimensões (m) 

TCN 

1
0
0
0
0

-

1
5
0
0
0
 Calado 8.5-8.75 

Ara Atlantis 

8.71 

Cmp. Fora-a-Fora 125-135 134.44 

Boca 22.5-23.5 22.5 

TCS 

3
0
0
0
0

-

3
5
0
0
0
 Calado 11.25-11.5 

Julius S. 

11.4 

Cmp. Fora-a-Fora 205-215 207.4 

Boca 29.5-30.5 29.87 

 

Para selecionar o navio de projeto a utilizar no estudo do Novo Terminal de Contentores, teve-se 

por base um estudo da Estrada Port Consulting (2012) em que é feita uma previsão do “navio 

máximo” a operar no NTC. Nesse estudo chegam-se às seguintes dimensões para o “navio 

máximo”: 

• Até 300 m de comprimento; 

• Até 40.2 m de boca; 

• Perto de 13.7 m de calado. 
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4.1.8. SISTEMA DE AMARRAÇÃO 

4.1.8.1. Cabeços de Amarração 

O TCN e TCS, têm respetivamente 360 m e 540 m de cais acostável. Ao longo dos cais encontram-

se cabeços de amarração dispostos com espaçamento regular de aproximadamente 24 m. Os 

cabeços de amarração usados são de metal fundido e encontram-se embutidos na própria estrutura 

do cais. Têm cerca de 50 cm de altura. Estão também numerados, o que facilitou a transposição 

dos layouts de amarração observados para esquemas gráficos. 

 

4.1.8.2. Defensas 

No TCS, a APDL usa defensas cónicas fixas ao cais, compostas por dois elastómeros no mesmo 

alinhamento vertical, que se encontram posicionadas ao longo da superfície frontal do cais com 

um espaçamento praticamente coincidente com o dos cabeços de amarração. Mais concretamente, 

no TCS estão instaladas defensas Super Cone do fabricante FENTEK - Marine Fendering 

Systems, com referência SNC 1000 (informações fornecidas pela autoridade portuária). Tratam-

se de defensas constituídas por dois cones de borracha de grande diâmetro ancorados à superfície 

frontal do cais e que se projetam perpendicularmente à mesma, ligados na extremidade a um 

painel vertical que faz o contacto com o navio e transmite os esforços às defensas propriamente 

ditas. São defensas de baixa reação que para além do excelente desempenho em condições de 

carregamento axial apresentam bom comportamento quando submetidas a esforços de corte e a 

carregamento angular. O painel frontal é metálico embora não tenha sido possível identificar o 

revestimento do mesmo. Sabe-se, no entanto, que os modelos Super Cone da FENTEK são 

geralmente usados em conjunto com painéis revestidos a UHMW-PE, um polímero da família do 

polietileno, que apresenta um baixo coeficiente de atrito. À superfície são visíveis duas correntes 

metálicas cruzadas, como se pode comprovar na Figura 4-16,  que ligam a superfície do cais à 

face posterior do painel, sendo que é possível que mais duas se encontrem imersas. O ângulo com 

que estão dispostas as correntes indicia que serão correntes destinadas a resistir às forças de corte 

(shear chains), ou seja, conferir à defensa maior resistência aos esforços transversais que se 

formam pelo atrito entre o casco do navio e o revestimento do painel. As defensas não aparentam 

estar equipadas com nenhum tipo correntes de peso (weight chains) ou correntes de tensão 

(tension chains).  

 

 

Figura 4-16 – Defensa Super Cone SCN 1000 localizada no cais do TCS (2017). 
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A referência SCN 1000 indica imediatamente o comprimento do cone. Outras medidas 

importantes são os diâmetros ou a espessura da borracha. As várias dimensões do modelo 

apresentam-se na Figura 4-17 e Tabela 4-9.  

 

 

Figura 4-17 - Principais dimensões das defensas do tipo Super Cone (Fentek, 2000). 

 

Tabela 4-9 - Principais Dimensões do modelo SCN 1000 (Fentek, 2000) de acordo com a Figura 4-17. 

H (mm) ΦW (mm) ΦU (mm) C (mm) D (mm) ΦB (mm) ΦS (mm) Z (mm) Peso (kg) 

1000 1600 980 50~65 35 1460 855 150 1120 

 

As defensas são caracterizadas pelas suas curvas de energia-deformação e força-deformação, bem 

como certos valores característicos de forças de reação e da absorção de energia. No caso dos 

modelos SCN 1000 há a possibilidade escolher entre diversas variantes do modelo com índice de 

energia entre 0.9 e 3.1. Desconhecendo, atualmente, qual foi a variante aplicada no TCS, 

consideraram-se para a aplicação no estudo numérico as características do modelo SCN 1000 

E2.0. Para esse modelo os valores característicos são 𝐸𝑟, energia nominal, e  𝑅𝑟, reação nominal, 

com os valores 475 kNm e 920 kN respetivamente, que corresponde à energia e reação da defensa 

à extensão de 72%. O valor máximo da deformação é 75%. As curvas de desempenho genéricas 

são as da Figura 4-18.  
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Figura 4-18 - Curvas de desempenho genéricas da defensa Super Cone. Energia E(%) e reação R(%) 

transmitida à estrutura. 

 

Na Tabela 4-10 apresentam-se os valores intermédios das curvas de desempenho para o 

modelo SCN 1000 E2.0 calculadas a partir dos valores de 𝐸𝑟 e 𝑅𝑟. 

 

Tabela 4-10 - Valores intermédios das curvas de performance do modelo SCN 1000 E2.0. 

D(%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 

E 0 5 19 38 71 105 147 190 238 

R 0 175 359 543 690 819 892 920 902 

          

D(%) 45 50 55 60 65 70 72 75  

E 280 318 356 390 423 456 475 504  

R 846 773 708 672 708 837 920 1086  

 

As forças tangenciais desenvolvidas no contacto entre o navio e a defensa dependem sobretudo 

do coeficiente de atrito entre o navio e a defensa, da velocidade com que o navio se move ao 

longo da defensa e da magnitude do esforço axial que o navio exerce na defensa. Por sua vez o 

coeficiente de atrito irá depender dos materiais em contacto, neste caso entre o metal do casco do 

navio e o revestimento UHMW-PE, das superfícies se encontrarem ou não molhadas, do 

desenvolvimento de filme biológico, e do nível de desgaste do revestimento das defensas. Apesar 

das propriedades do UHMW-PE serem algo sensíveis à temperatura o fabricante recomenda a 

utilização dos valores de referência da Tabela 4-11. 
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Tabela 4-11 - Coeficiente de atrito de painéis revestidos a UHMW-PE. 

Material Coeficiente de Atrito (𝝁) 

UHMW-PE para Aço (molhado) ≤ 0.10 

UHMW-PE para Aço (seco) 0.10 – 0.15 

 

No TCN, a APDL usa defensas pneumáticas revestidas a pneus referência Pneumatic Fender 

1500x3000 da FENTEK – Marine Fendering Systems. Estas defensas são constituídas por uma 

camada exterior e um interior, impermeável, de borracha, e por camadas intermédias de reforço. 

A toda a volta uma malha de pneus em correntes melhora as características gerais da defensa e a 

sua durabilidade. Uma das vantagens deste tipo de defensas é a sua flexibilidade operacional já 

que a sua instalação não é fixa e podem rapidamente ser mudadas de local, permitindo, por 

exemplo um melhor ajuste às dimensões do navio, o que é interessante no TCN devida à presença 

de navios de uma ampla gama de dimensões e de tipos diferentes, já que no TCN é também feita 

a descarga de navios de carga geral. Por serem flutuantes também se adaptam bem ao regime de 

marés local, que no caso do Porto de Leixões tem uma amplitude máxima de 4 m. O modelo 

1500x3000, Figura 4-19, apresenta um diâmetro de 1500 mm por um comprimento de 3000 m. 

  

 

Figura 4-19 - Dimensões principais da defensa Pneumatic Fender da Fentek (Fentek, 2000). 

 

Na Figura 4-20 apresentam-se as curvas genéricas de energia-deformação e reação-deformação 

da defensa e na Tabela 4-12 os valores de 𝐸𝑟 e 𝑅𝑟, respetivamente energia e reação para 60% de 

deformação da defensa, e também da pressão exercida no casco do navio para uma pressão interna 

na defensa de 0.8 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚2. 
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Figura 4-20 - Curvas de desempenho genéricas da defensa Pneumatic Fender, energia e reação 

transmitidas à estrutura (Fentek, 2000). 

 

Tabela 4-12 – Valores característicos de performance da defensa Pneumatic Fender 1500x3000 da 

Fentek, para uma pressão interna na defensa 0.8 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚2 (Fentek, 2000). 

Energia, 𝑬𝒓 (𝒌𝑵 𝒎) Reação, 𝑹𝒓 (𝒌𝑵) 
Pressão no casco do navio 

(𝒌𝑵/𝒎𝟐) 

235 837 227 

 

4.1.8.3. Layout da amarração 

Os layouts de amarração são extremamente variáveis com as dimensões do navio, o tipo de cabo 

de amarração que traz a bordo, as condições atmosféricas, o clima de agitação, a posição do navio 

no cais, entre outros, daí que a definição de um layout-tipo não seja algo de completamente 

absoluto. A caracterização dos esquemas de amarração dos navios porta-contentores no TCN e 

TCS foi feita pela observação in loco dos mesmos no cais de ambos os terminais e foi 

complementada pela recolha de imagens de satélite de ambos os terminais sempre que a qualidade 

da imagem permitisse deslindar a orientação dos cabos e o cabeço onde amarravam. As 

observações no local foram feitas durante o mês de julho em boas condições atmosféricas com 

ventos fracos a moderados e agitação local fraca e o número de observações de navios com porte 

semelhante ao do navio de projeto do TCS foram reduzidas, dado que em geral os navios eram 

até algumas classes de porte abaixo.  

Como forma de caracterizar os próprios cabos de amarração usados procedeu-se também à 

medição dos diâmetros dos mesmos, Figura 4-21. A medição foi feita com recurso a paquímetro 

digital e foi limitada pelo comprimento dos encostos do próprio paquímetro e pelo acesso a alguns 

cabos de amarração. Em muitos dos casos apenas foi possível medir o diâmetro no laço do cabo, 

que por norma têm um diâmetro superior ao restante cabo, sendo que alguns dos cabos 

apresentavam ainda um encamisamento. A caracterização de um cabo de amarração apenas pelo 
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diâmetro é limitada, no entanto, não foi possível averiguar com exatidão o tipo de material que os 

constituía, sendo apenas certo que se tratavam de cabos de fibra sintética.  

 

 

Figura 4-21 – Medição dos cabos de amarração com recurso a paquímetro digital (2017). 

 

No TCN podem ser descarregados até dois navios em simultâneo, que tendencialmente ficam 

acostados por estibordo. Neste terminal foi possível assistir à acostagem de navios com dimensões 

semelhantes ao navio de projeto do terminal. Na Tabela 4-13, Tabela 4-14 apresenta-se o 

levantamento feito às características da amarração dos navios Ruth Borchard e Rachel Borchard 

acostados no TCN.  

 

Tabela 4-13 – Características da amarração do navio porta-contentores Ruth Borchard no TCN. 

Nome: Ruth Borchard 

 

Porte (t) 14278 

Calado (m) 9.2 

Comprimento (m) 158.7 

Boca (m) 25.6 

Cabo de Amarração Número Diâmetro (mm) 

Proa Lançantes de Proa 3 50; 56; 64 

Traveses de proa - - 

Regeiras de proa 2 58; 58 

Popa 

 
 
 

Regeiras de popa 2 68; 58 

Traveses de popa -  

Lançantes de popa 3 60; 60; 60 
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Tabela 4-14 - Características da amarração do navio porta-contentores Rachel Borchard no TCN. 

Nome: Rachel Borchard 

 

Porte (t) 14278 

Calado (m) 9.2 

Comprimento (m) 158.7 

Boca (m) 25.6 

Cabo de Amarração Número Diâmetro (mm) 

Proa Lançantes de Proa 3 63; 53; 56 

Traveses de proa - - 

Regeiras de proa 2 63; 65 

Popa 

 
 
 

Regeiras de popa 2 50; 60 

Traveses de popa - - 

Lançantes de popa 3 75; 60; 55 

 

O layout-tipo do navio de projeto para o TCN apresenta-se em esquema na  Figura 4-22 e descrito 

na Tabela 4-15. 

 

 

Figura 4-22 – Esquema do layout de amarração tipo do navio de projeto no TCN. 
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Tabela 4-15 - Caracterização do layout de amarração tipo do navio de projeto no TCS em função do tipo 

de cabo, número de cabos e cabeço onde amarram. 

Cabo de Amarração Número Diâmetro Cabeço 

Proa Lançantes de Proa 3 60 mm 7 

Traveses de proa - - - 

Regeiras de proa 2 60 mm 9 

Popa Regeiras de popa 2 60 mm 12 

Traveses de popa - - - 

Lançantes de popa 3 60 mm 14 

 

No TCS podem estar até três navios no cais em simultâneo sendo que os navios são geralmente 

acostados a bombordo. Notou-se uma tendência para que quando mais do que um navio está 

acostado no cais, o de maior porte ficar mais próximo da doca 2 e verificou-se ainda que o 

esquema de amarração era simétrico à exceção do navio de maior porte. Aliás, este foi também o 

único navio observado em que o esquema de amarração tinha traveses. São de seguida 

apresentados os levantamentos feitos das características da amarração de três dos navios 

observados. Apresentam-se as características de amarração dos três maiores navios 

caracterizados: WindHoek, Tabela 4-16, Ara Atlantis, Tabela 4-17, e OPDR Tanger, Tabela 4-18. 

 

Tabela 4-16 - Características da amarração do navio porta-contentores WindHoek no TCS. 

Nome: WindHoek 

 

Porte (t) 21442 

Calado (m) 9.51 

Comprimento (m) 172 

Boca (m) 27.6 

Cabo de Amarração Número Diâmetro (mm) 

Proa Lançantes de Proa 4 - 

Traveses de proa 1 - 

Regeiras de proa 1 - 

Popa 

 
 
 

Regeiras de popa 2 - 

Traveses de popa - - 

Lançantes de popa 4 - 
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Tabela 4-17 - Características da amarração do navio porta-contentores Ara Atlantis no TCS. 

Nome: Ara Atlantis 

 

Porte (t) 11435 

Calado (m) 8.71 

Comprimento (m) 134.44 

Boca (m) 22.5 

Cabo de Amarração Número Diâmetro (mm) 

Proa Lançantes de Proa 2 - 

Traveses de proa - - 

Regeiras de proa 1 - 

Popa 

 
 
 

Regeiras de popa 1 - 

Traveses de popa - - 

Lançantes de popa 2 - 

 

Tabela 4-18 - Características da amarração do navio porta-contentores OPDR Tanger no TCS. 

Nome: OPDR Tanger 

 

Porte (t) 8168 

Calado (m) 7.4 

Comprimento (m) 129.62 

Boca (m) 20.9 

Cabo de Amarração Número Diâmetro (mm) 

Proa Lançantes de Proa 3 50; 50; 90 

Traveses de proa - - 

Regeiras de proa 1 63 

Popa 

 
 
 

Regeiras de popa 1 50 

Traveses de popa - - 

Lançantes de popa 3 51; 51; - 
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A definição do layout-tipo para o navio de projeto do TCS está envolta em bastante incerteza já 

que as dimensões dos navios observados ficam substancialmente aquém das requeridas. Com o 

complemento das imagens de satélite, nas quais se conseguiram visualizar navios de maior 

dimensão, foi possível consolidar algumas das suspeitas em relação aos lançantes de proa e de 

popa, no entanto, nenhum dos outros cabos (traveses, regeiras) era visível com clareza nessas 

imagens. Também, fruto das conversas com elementos da equipa de amarração do Porto de 

Leixões, ficou patente a ideia que de uma forma geral, quanto maiores os navios, maiores os cabos 

que trarão a bordo. Em PIANC, 1995, há referência à aplicação de um número crescente de cabos 

de amarração com o aumento do porte do navio. Posto isto, fez-se a seguinte proposta, 

esquematizada na Figura 4-23 e sintetizada na Tabela 4-19 para o poderá ser próximo do layout-

tipo do TCS. 

 

 

Figura 4-23 – Esquema do layout de amarração tipo do navio de projeto no TCN. 

 

Tabela 4-19 - Caracterização do layout de amarração tipo do navio de projeto no TCS em função do tipo 

de cabo, número de cabos e cabeço onde amarram. 

Cabo de Amarração Número Diâmetro Cabeço(s) 

Proa Lançantes de Proa 4 75 66 

Traveses de proa 1 75 68 

Regeiras de proa 2 75 70 

Popa Regeiras de popa 2 75 74 

Traveses de popa 1 75 76 

Lançantes de popa 4 75 77;78 

  

As posições dos guinchos, cabeços ou buzinas nos esquemas acima apresentados foram definidas 

com base nas várias observações feitas de navios nos terminais do Porto de Leixões, que 

permitiram perceber onde estão tipicamente localizados estes elementos no navio, Figura 4-24. 

Apesar de não serem rigorosos, já que não foram efetuadas medições, os esquemas foram usados 

na definição da posição destes elementos no modelo numérico de análise de navios amarrados. 
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Figura 4-24 - Guinchos e cabeços na popa do navio porta-contentores Windhoek (2017). 

 

4.2. DESCRIÇÃO DOS MODELOS NUMÉRICOS 

O estudo numérico realizado nesta dissertação foi feito integralmente com software da família 

MIKE 2017, desenvolvido pelo Grupo DHI (Danish Hydraulic Institute). Inicialmente, pretendia-

se, sobretudo, verificar em que condições o módulo M21 Mooring Analysis, o mais recente da 

família de software MIKE, poderia ser aplicado na simulação da resposta dos navios amarrados 

nos terminais de Leixões e no estudo de diferentes soluções para o layout de amarração. No 

entanto, foi necessário recorrer a outras ferramentas de modelação e simulação numérica do 

MIKE 2017 de forma a criar os inputs necessário à aplicação do módulo M21 Mooring Analysis.   

O MIKE 2017 abarca uma vasta gama de produtos de software que permitem a análise, modelação 

e simulação de fenómenos ligados a ambientes aquáticos, com aplicações no planeamento 

portuário, gestão da orla costeira, aproveitamentos energéticos, gestão de recursos hídricos, redes 

de abastecimento de água, entre outros. A família MIKE contém vários pacotes de software, que 

por sua vez se dividem em diferentes módulos e toolboxes, com capacidades específicas. Foram 

utilizados:  

• MIKE Zero - software de base do MIKE 2017, com editores comuns, visualizadores e 

ferramentas de processamento de dados; 

• MIKE 21 – sistema de modelação que reúne módulos destinados à modelação de zonas 

estuarinas, zonas costeiras e marítimas.  

Foi ainda utilizado, não para modelação e simulação, mas para visualização dos resultados, o 

estúdio digital de produção de vídeo MIKE Animator Plus, que permite animar a 3 dimensões os 

resultados dos modelos que integram o pacote MIKE 21.  
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Na Tabela 4-20 são apresentados os módulos do MIKE Zero e MIKE 21 que foram utilizados, 

cujo funcionamento geral e, em alguns casos, as formulações de base serão descritas 

posteriormente. 

 

Tabela 4-20 – Módulos do MIKE 2017 utilizados no estudo numérico 

MIKE Zero 

Bathymetry Editor 

Mesh Generator 

Plot Composer  

Data Viewer 

WS Linear Spectral Analysis 

WS Digital Filtering Analysis 

MIKE 21 

Boussinesq Waves (BW) 

M21 Mooring Analysis Module (MA) 

Frequency Response Calculator (FRC) 

M21 ToolBox 

Spectral Waves FM (SW)* 

* Foi inicialmente desenvolvido um modelo neste módulo para simular a geração de ondas ao largo e propagação das mesmas até 

à costa, que foi posteriormente abandonado, não sendo os resultados obtidos considerados no presente estudo.  

 

Apesar de alguns dos módulos terem até uma estrutura de interface semelhante e de haver boa 

comunicação entre módulos, cada um deles exigiu uma aprendizagem própria e adaptação ao 

modo de funcionamento, introdução dos inputs, configuração do cálculo e extração de resultados. 

4.2.1. MIKE ZERO 

O MIKE Zero é o sistema de base para o software do MIKE 2017, funcionando como GUI 

(Graphical User Interface) comum a todos os sistemas de modelação. Para além de funções de 

pré e pós-processamento de dados, apresentação e visualização de resultados, tem incluído 

módulos fundamentais para a geração de dados de base necessários à aplicação dos restantes 

sistemas de modelação, como o MIKE 21. Salientam-se os módulos Bathymetry Editor e Mesh 

Generator, que oferecem um ambiente de criação, edição e apresentação de um modelo 

bidimensional da batimetria. Apesar de terem a mesma função distinguem-se essencialmente pelo 

tipo de malha que é usada para a geração da batimetria. O Bathymetry Editor gera as batimetrias 

numa grelha retangular com espaçamento vertical e horizontal fixo, enquanto o Mesh Generator 

faz a geração da batimetria em malha flexível, geralmente com elementos triangulares, embora 

também permita a aplicação de grelha retangular de espaçamento variável. Ambos foram usados 

para a geração do modelo da batimetria do caso de estudo, pelos motivos que serão especificados 

em na secção 4.3.  

No Bathymetry Editor, deve ser definido um sistema de projeção, uma origem para a grelha, a 

orientação e a extensão da mesma. É também definido um espaçamento equidistante para a grelha 

tanto na direção x, como na direção y, dando assim origem a uma grelha de elementos 



Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 
 

130 

 

retangulares. Na generalidade dos casos é adotado um mesmo espaçamento em x e em y, formando 

uma grelha com elementos quadrangulares. O processo de interpolação da batimetria na grelha 

tem três passos principais: geração dos polígonos de terra e água, agrupamento dos dados (Box 

Grouping) e preenchimento de dados (Gap Filling). A geração de terra (Land Generation) é uma 

particularidade importante da geração de modelos de batimetria no MIKE, já que define a partir 

de uma determinada cota, os pontos que são considerados como terra (Land Points), formando 

assim uma fronteira fechada no modelo na qual não existe fluxo transversal. Genericamente 

comportam-se como superfícies refletoras, mas podem-lhes ser atribuídas posteriormente, com 

outras ferramentas do MIKE, características especiais, por exemplo, de dissipação de energia. O 

preenchimento de dados (Gap Filling) é o passo em que a interpolação propriamente dita é feita. 

Após o Box Grouping, em que cada um dos valores de batimetria dos dados de input é atribuído 

à célula da grelha no interior da qual se encontra, o programa calcula a profundidade dos pontos 

onde não há dados de batimetria conhecidos. Nesse cálculo, a partir de um raio de procura definido 

pelo utilizador, é feita uma interpolação a partir das profundidades conhecidas de pontos dentro 

do raio.  

No Mesh Generator (MG) deve ser definido um sistema de projeção e polígonos que constituem 

áreas do modelo onde é depois gerada a malha triangular. O funcionamento do MG é baseado em 

arcos, nós e vértices. Um arco é um conjunto de segmentos de reta fechado por dois nós ou 

fechado em si mesmo no nó que lhe deu origem. Os vértices são os vértices dos segmentos do 

arco. Os nós distinguem-se dos vértices também por terem atribuído um valor de código. Os 

valores de código dos arcos dependem dos valores de código dos nós nas suas extremidades. Estes 

valores definem como interage o fluxo com o arco. Por definição “0” é o valor de código de água, 

a chamada fronteira aberta (open boudary), e “1” é o valor de código para terra, com um 

comportamento semelhante aos Land Points do BE. Valores acima de 1 permitem definir 

características especiais para as fronteiras com outras ferramentas do MIKE. Valores de código 

de “1” e superiores formam as chamadas fronteira fechadas “closed boundary”. Os arcos 

permitem também formar polígonos, dentro dos quais é criada uma malha flexível. Uma das 

grandes vantagens do MG face ao BE é que permite dentro de um mesmo modelo, definir vários 

polígonos em que são impostas condições diferentes para a geração da malha, seja relativamente 

ao tipo de elementos que a constitui, triangulos ou quadrados, a área máxima permitida para o 

elemento ou o ângulo interno mínimo permitido por elemento. Na prática isto traduz-se na 

capacidade de controlar o nível de detalhe que se pretende para as diferentes zonas do modelo da 

batimetria. Isto tem depois repercussões no cálculo, já que em zonas com maior resolução, isto é, 

com mais elementos haverá mais passos de cálculos para resolver, o que significa, genericamente, 

mais precisão do cálculo, mas também mais tempo de computação, e o inverso, quando os 

polígonos tem menos elementos. No BE pode-se dizer que a resolução é constante. A influência 

do tamanho dos elementos da malha, no caso do MG, e da grelha, no caso do BE, para a 

convergência e a capacidade de resolução das equações diferenciais dos modelos numéricos, pode 

ser vista com base no número CFL (Courant-Friedrichs-Lewy), que é um parâmetro que avalia a 

relação do passo de cálculo com a resolução espacial. O número CFL básico, para simulações 

com ondas é dado por, 

 𝐶𝐹𝐿 = 𝑐 
∆𝑡

∆𝑥
 (4.1) 

em que 𝑐 é a celeridade da onda, ∆𝑡 o passo de cálculo, e ∆𝑥 a resolução. O máximo número de 

Courant deve ser 1. Na maioria das aplicações relacionadas com a simulação numérica da 

propagação de ondas para zonas costeiras, em que é usada malha flexível, é feito um aumento da 

resolução acompanhando a diminuição da profundidade de água na aproximação à zona costeira. 
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Isto porque, com a diminuição da profundidade de água, aumenta a influência da batimetria na 

propagação das ondas, e efeitos como o empolamento, a refração, a rebentação, tomam crescente 

importância e é, por isso, necessário diminuir o passo de cálculo para que possam ser bem 

resolvidos. 

No MG, após definidos os polígonos e as condições para a geração da malha no interior dos 

mesmos, é gerada uma malha geralmente com elementos do tipo triangular e com tamanho 

variável. Posteriormente, deve ser feito um tratamento da malha gerada, com operações como 

suavização (mesh smoothing), que restrutura a malha de forma a reduzir os ângulos mínimos dos 

elementos ou o refinamento por bissecção (bisection), em que cada elemento triangular dá origem 

a 4 elementos de menor dimensão, fazendo-se assim um aumento da resolução da malha. Após o 

tratamento da malha é feita a interpolação da batimetria, que pode ser de dois tipos: vizinhança 

natural (natural neighbour) e interpolação linear. Outras das grandes vantagens identificadas no 

MG face ao BE aparece na fase de interpolação. Para cada polígono é possível definir uma 

priorização particular de dados, isto é, quando existem dados batimétricas de origem diferente, é 

possível atribuir-lhes “pesos” e a interpolação passará a ser ponderada com base neles.  

O módulo MG revelou-se melhor que o BE numa série de aspetos: mais intuitivo, com mais 

recursos e ferramentas, mais rápido e com melhores resultados da interpolação em zonas com 

menor informação de base (isto é, o modelo resultante era mais suave), para além das vantagens 

anteriormente referidas que derivam de se poder usar priorização e controlar o nível de resolução 

da batimetria. No BE identificaram-se, como principais vantagens, a forma como é representada 

visualmente a zona de terra, que permite perceber com facilidade o aspeto da zona de terra 

modelada, no caso, a forma do Porto de Leixões, e a maior facilidade de edição da batimetria após 

a geração. No entanto, o módulo MKE 21 BW exige como input uma batimetria estruturada, em 

grelha, e por isso os modelos da batimetria para aplicação desse módulo devem ser criados no 

BE.  

Aos restantes módulos do MIKE Zero não será dedicado tanto detalhe na descrição. Apesar de 

bastante úteis ao longo do desenvolvimento do modelo para o caso de estudo, têm funções apenas 

complementares ou de apoio à analise. O Plot Composer é um módulo que contém ferramentas 

de criação de variados gráficos com séries de dados, séries temporais, série de linha, entre outros, 

e que permite visualização 2D e 3D de dados. O Data Viewer é uma ferramenta que permite, 

rapidamente, praticamente sem necessidade de configurações, visualizar os inputs ou os 

resultados dos modelos, bem como edita-los. O WS Linear Spectral Analysis (LSA) é um modulo 

que permitiu gerar os espetros da agitação em pontos específicos do modelo para os quais eram 

extraídas séries temporais de elevação da superfície. O LSA possibilita que se façam análises 

lineares no domínio da frequência baseados na aplicação da transformada inversa de Fourier (Fast 

Fourier Transform - FFT) às séries temporais. O WS Digital Filtering Analysis é uma ferramenta 

de pós-processamento dos resultados dos modelos que permite aplicar filtros digitais chamados 

filtros de resposta a impulso finito (finite impulse response filters). Este módulo aplica funções 

de transferência no domínio da frequência que permitem, por exemplo, isolar ondas em certas 

gamas de frequências (Band-Pass), útil para identificar as ondas de longo período num modelo 

de propagação.  

 

4.2.2. MIKE 21 

O MIKE 21 é um sistema de modelação da família MIKE 2017 aplicável à simulação de 

fenómenos hidráulicos em lagos, estuários, áreas costeiras e ao largo. No decorrer do ano de 2017 
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foram lançados os módulos MIKE 21 da série Maritime, MA e FRC, que permitem fazer o estudo 

numérico do comportamento de navios amarrados e a determinação das forças nos cabos de 

amarração e nas defensas. O estudo das ações do ambiente marítimo como ondas, correntes ou 

ventos, que provocam os movimentos do navio, e são por isso um input imprescindível para o 

modelo de análise do comportamento do navio amarrado MIKE 21 MA, é feito com recurso a 

diversos outros módulos do sistema MIKE 21, que articulam entre si para simular e recriar as 

condições do ambiente marítimo. O MIKE 21 Spectral Waves (SW), o MIKE 21 Flow Model 

(FM) e o MIKE 21 Boussinesq Waves (BW), são, se assim se pode dizer, os três softwares 

“âncora”, do sistema MIKE 21, e em conjunto permitem fazer o cálculo numérico de grande parte 

dos fenómenos que caracterizam a hidrodinâmica marítima, em que:  

• MIKE 21 SW - modelo para simulação da geração e propagação de ondas. É capaz de 

simular o efeito da atuação de condições atmosféricas complexas ao longo de um 

determinado fetch, e assim simular a geração propriamente dita, o crescimento, o 

decaimento e a transformação das vagas e da ondulação, tanto ao largo como em zonas 

costeiras; 

• MIKE 21 FM - modelo 2D de escoamentos em superfície livre. É usado para entre outros, 

simular as correntes de enchente e vazante, correntes geradas pela atuação do vento e 

tempestades;  

• MIKE 21 BW – modelo para cálculo e análise de agitação de curto e longo período em 

zonas costeiras e portos.  

Como o estudo numérico realizado se focava nos efeitos da agitação marítima, especialmente de 

longo período, no comportamento de navios amarrados no interior do Porto de Leixões, não foram 

modeladas correntes no software MIKE 21 FM, apesar de reconhecida a sua influência no 

comportamento dos navios, tanto direta, como indireta, pela existência de fenómenos de interação 

corrente-onda. Foi considerada a aplicação de um modelo com extensão até uma zona intermédia, 

alguns quilómetros a jusante da zona de rebentação, em que a ondulação está já completamente 

desenvolvida, prescindindo-se assim da utilização do MIKE 21 SW. 

O módulo MIKE 21 BW baseia-se nas equações Boussinesq de Madsen e Sørensen, 1992, sendo 

usado para a simulação numérica da ipropagação da agitação em portos pela sua capacidade de 

reproduzir os efeitos combinados dos vários fenómenos que ocorrem em águas poucos profundas, 

nas interações entre ondas e das ondas com superfícies sólidas, naturais e artificiais. Incluem-se 

aqui, por exemplo, os fenómenos de empolamento, rebentação, difração, dissipação de energia 

por atrito com os fundos, reflexão, transmissão e interações não lineares onda-onda. A inclusão 

das equações de Boussinesq expandidas (enhanced Boussinesq type) permite ainda que se simule 

a propagação de ondas não-lineares em águas profundas. A presença destas últimas equações 

respalda a opção tomada em relação ao modelo e da não aplicação do MIKE 21 SW.  Uma das 

principais mais-valias do módulo BW para este estudo numérico foi a sua capacidade de simular 

transformações não-lineares de ondas, como o fenómeno da geração das ondas de longo período 

ligadas e a libertação das mesmas no processo de rebentação, bem como analisar a possibilidade 

de estas ondas gerarem fenómenos de ressonância portuária. Ambos os efeitos têm grande 

influência nos movimentos horizontais de um navio amarrado. 

O modelo BW resolve as equações de Boussinesq expressas a duas dimensões horizontais em 

termos da elevação da superfície livre e dos componentes da densidade de fluxo, em x e em y. A 

resolução no espaço e no tempo das equações diferenciais de Boussinesq expandidas, da 

continuidade e do momento em x e em y, é feita pelo método das diferenças finitas, com a 
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discretização aplicada em grelha retangular conforme o modelo gerado para a batimetria. O 

modelo tem mais do que um algoritmo para a resolução de equações com diferentes níveis de 

dissipação numérica. O uso de esquemas mais dissipativos pode ser necessário, e foi ao longo 

deste estudo, para resolver problemas de instabilidade numérica. 

A preparação de um modelo BW pode ser dividida em três partes: preparação dos dados de base, 

calibração do e seleção dos outputs. Na Figura 4-25 sistematizam-se os principais inputs 

necessários ao modelo ao que se seguirá uma descrição de algumas das principais tarefas de 

preparação dos mesmos. 

 

 

Figura 4-25 - Preparação de um modelo MIKE 21 BW. 

 

A geração de ondas nos modelos BW é feita internamente a partir da chamada fronteira de geração 

interna. É uma linha ao longo da qual é definido um fluxo (flux) perpendicular à mesma para cada 

passo de cálculo do modelo, que reproduz as condições de onda pretendidos. É possível ondas 

regulares ou irregulares, unidirecionais ou multidirecionais. A programação do fluxo da fronteira 

de geração é feita como a ferramenta Random Wave Generation do módulo MIKE 21 ToolBox, 

com base em parâmetros como a profundidade da fronteira de geração, o espetro de ondas, a 

direção média de propagação das ondas, a dispersão direcional, entre outros. Tarefas também 

muito importantes na preparação do modelo BW são a preparação e colocação das camadas 

absorventes (sponge layers) e dos mapas de porosidade. As sponge layers fazem a dissipação da 

energia das ondas geradas. Tem por base a técnica de camadas de esponja introduzidas por Larsen 

e Dancy, 1983. O primeiro propósito das sponge layers num modelo BW é o de circunscrever a 

propagação de ondas à área do modelo da batimetria. As extremidades limítrofes do modelo são 

do tipo fronteira aberta, à exceção da que contêm a zona costeira. Para evitar que a energia das 

ondas se propague pelas fronteiras abertas para além da área do modelo, podendo gerar 

instabilidade numérica e aumentando o tempo de cálculo, são colocadas estas sponge layers para 

absorver essa energia. Também podem ser utilizadas em situações que se pretenda criar terra 
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artificial e reduzir o tempo de cálculo, ou para simular algum tipo de estrutura absorvente, 

simulando a dissipação de energia em praias. No estudo numérico realizado, por exemplo, foram 

colocadas ao longo da linha de costa de tal forma que não ocorresse o efeito de espraiamento e 

refluxo das ondas, já que se esperava que a sua importância para o tipo de estudo realizado fosse 

menor e acrescentava bastante complexidade cálculo que era necessário fazer. 

Os mapas de porosidade são usados para modelar reflexão parcial ou transmissão parcial em 

estruturas. Para um dado conjunto de parâmetros relativos ao escoamento poroso, à altura e 

período da onda incidente e a profundidade de água em frente à estrutura, o coeficiente de 

porosidade a atribuir à estrutura para obter o coeficiente de reflexão pretendido pode ser calculado 

com a ferramenta Calculation of Reflection Coefficients do módulo MIKE 21 ToolBox. Após a 

determinação dos coeficientes de porosidade são preparados os mapas de porosidade atribuindo 

“camadas de porosidade” em frente às estruturas pretendidas. Os principais efeitos da porosidade 

são introduzidos pela adição nas equações de Boussinesq de termos relativos às perdas de energia 

através de estruturas porosas devido ao escoamento turbulento e laminar. Baseiam-se sobretudo 

na definição de resistência ao escoamento de Madsen e Warren, 1984, que inclui os coeficientes 

empíricos de resistência para partículas laminar e partículas turbulentas de Engelund, 1953. De 

recordar que não sendo aplicadas características especiais às fronteiras fechadas, como as 

camadas de porosidade ou de esponja, o escoamento é, por definição, refletido na totalidade 

quando atinge estas fronteiras. 

Os sofwares M21 Mooring Analysis e Frequency Response Model, pertencentes à série Maritime 

do MIKE 21 formam, em conjunto, um sistema de modelação que permitie simular o 

comportamento de navios amarrados expostos a ações das ondas, capaz de resolver as equações 

do movimento do navio no domínio do tempo para os 6 graus de liberdade incluindo no cálculo 

fatores como as forças não-lineares de restituição elásticas dos cabos de amarração e das defensas 

ou o amortecimento por atrito com as defensas. Entre os dois, o módulo MA é o que é diretamente 

responsável pela determinação dos movimentos dos navios e das forças no sistema de amarração, 

quando o navio é solicitado pelas ações calculadas com recurso ao módulo BW. O módulo FRC 

é o responsável por calcular a geometria e o comportamento hidrostático e hidrodinâmico do 

navio.  

O FRC faz como que uma avaliação à priori do comportamento do navio resolvendo o problema 

da radiação e da difração, no domínio da frequência. Nesse cálculo é gerada uma série de 

parâmetros contidos num ficheiro do tipo Vessel Response (VR), que como o nome indica guarda 

a informação da resposta do navio a ser depois aplicada no MA: massa adicionada, amortecimento 

hidrodinâmico, funções resposta a impulso, entre outros. Para calcular a resposta do navio, o FRC 

necessita da informação geométrica do casco do navio, que corresponde à criação de uma malha 

formada por painéis, dos momentos de inércia para os 3 eixos, e de alguns parâmetros verticais. 

O conceito do funcionamento do FRC é semelhante ao ilustrado na Figura 3-36, relativo à 

decomposição do problema do corpo flutuante.  

O MA parte dos ficheiros VR do FRC e das forças de excitação do BW para calcular então os 

movimentos dos navios nos seus 6 graus de liberdade, as forças nos cabos de amarração e as 

forças nas defensas. A geometria do layout de amarração fica definida pelas coordenadas dos 

guinchos, dos cabeços de amarração e das defensas, devendo ser fornecidas as curvas força-

deformação características dos cabos de amarração e defensas. A Figura 4-26 esquematiza o 

funcionamento do M21 MA e FRC, inputs, outputs e interações entre etapas do modelo.  
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Figura 4-26 – Estrutura de funcionamento dos módulos Frequency Response Calculator (FRC) e MIKE 21 

Mooring Analysis (MA) do sistema de modelação MIKE 21. 

 

4.3. APLICAÇÃO, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.3.1. CONSTRUÇÃO DO MODELO DA BATIMETRIA 

A aplicação dos diferentes softwares no estudo numérico foi sequencial, partindo do MIKE Zero 

para a geração dos modelos da batimetria, necessários à aplicação do M21 BW, cujos outputs 

determinísticos eram por sua vez necessários à aplicação do módulo MA, Figura 4-27. O MIKE 

Zero está, na verdade, presente em todas as fases do estudo, com os vários módulos de pós-

processamento de dados, mas o maior volume de trabalho desenvolvido no mesmo é na fase 

inicial.  

 

 

Figura 4-27 - Esquema da sequência de aplicação dos modelos numéricos. 
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Na prática, o estudo realizado foi subdividido em duas partes que no texto serão denominados 

“Configuração Atual” e “Nova Configuração”.  O estudo da Configuração Atual parte da atual 

configuração geométrica do Porto de Leixões, características das estruturas existentes e batimetria 

local, e pretende determinar o comportamento de navios amarrados no TCN e no TCS. O estudo 

da Nova Configuração visa, não só a determinação do comportamento de navios amarrados no 

TCN e no TCS, mas também no NTC, sob novas condições que incluem a reconfiguração da 

marina e a construção do próprio NTC, o rebaixamento dos fundos e o alargamento da bacia de 

rotação, e a construção da extensão do quebramar exterior. Os dois casos foram desenvolvidos 

em paralelo durante grande parte do estudo até porque partilham muitos dos inputs, embora o 

estudo da Nova Configuração tenha exigido alguns passos adicionais.  

O MIKE 21 BW exige um domínio de cálculo bidimensional com a informação da profundidade 

de água em cada nó de uma grelha retangular que compõe esse domínio. A criação de um modelo 

da batimetria com estas características deve ser feita com o módulo BE, e obedecendo a 

condicionantes impostas pelo cálculo. Assim, foi feito um planeamento prévio da grelha a aplicar 

no modelo batimétrico recorrendo ao MIKE 21 BW Model Setup Planner, uma ferramenta de 

planeamento que baliza o espaçamento da grelha, o passo de cálculo e o período mínimo da onda 

incidente com base em alguns parâmetros que caracterizam a situação que se pretende modelar: 

profundidade de água máxima; profundidade de água mínima; extensão do modelo em x e em y, 

percentagem de pontos de água; máxima distância de propagação da onda; inclusão de rebentação 

de onda e linha de costa móvel (que no caso não foi incluída). O principal check parameter a 

condicionar o modelo é o número de Courant máximo de modelo, cuja condição mínima em 

modelos bidimensionais é que seja menor 1. A avaliação preliminar, apontou para um modelo 

com grelha de espaçamento máximo de 2 m, passo de cálculo máximo de 0.129 s, e período 

mínimo 5.5 s. O facto de se pretender um modelo com inclusão do fenómeno de rebentação 

obrigou a estes baixos valores do espaçamento e passo de cálculo. Face ao tempo de cálculo 

estimado, optou-se pela construção de um modelo com extensão menor do que a inicialmente 

antecipada, por se perceber que são modelos com um tempo de simulação francamente longo. 

Este facto constituía, para esta dissertação, um problema, já que existiam limitações de tempo, 

mas também limitações na capacidade dos equipamentos usados.  

O modelo foi construído de raiz com as coordenadas referidas a um referencial geral local. A 

construção do modelo começou pela definição da geometria em planta do Porto de Leixões. A 

partir de imagens de elevada qualidade extraídas das plantas digitais obtida junto da APDL foram 

delineados os contornos das estruturas do Porto, na Configuração Atual e na Nova Configuração. 

Estes contornos dão origem aos polígonos de terra para o processo de Land Generation, e como 

tal, estruturas nas quais a perturbação do escoamento é ligeira, como as pontes cais do porto de 

pesca, foram suprimidas da geometria do modelo. Logo desde a definição da geometria em planta 

do porto, o módulo BE revelou algumas limitações pelo que se considerou a hipótese de o 

complementar com o módulo MG. A construção da batimetria num sistema “misto” teve as 

seguintes 3 vantagens: mais precisão na definição da geometria em planta do Porto, possibilidade 

de aplicar vários níveis de resolução, possibilidade de definir priorização de dados. A solução 

passou então por definir as fronteiras, criar a malha flexível triangular e interpolar a batimetria 

em MG, para de seguida extrair os pontos já interpolados para o módulo BE como dados scatter 

de batimetia a re-interpolar na grelha. No MG criou-se um domínio de cálculo com 3 polígonos 

para definição de 3 resoluções e posteriormente 3 esquemas de priorização de interpolação. A 

resolução é controlada pela área máxima do elemento triangular. A malha flexível com um total 

de 136702 elementos e 69980 nós, Figura 4-28, apresenta resolução crescente do exterior para o 

interior do porto, Tabela 4-21, em que o polígono 3 abarca a área até à zona de aproximação do 
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Porto, o polígono 2 estende-se até ao quebramar norte e o polígono 1 compreende toda a restante 

área no interior do porto. Nota para que a maior resolução atribuída a algumas zonas da malha 

flexível não tem efeito direto no cálculo do M21 BW, pois este é efetuado na grelha retangular de 

espaçamento fixo do BE. O propósito da criação da gradação na malha foi a adequação ao nível 

de detalhe dos dados batimétricos nestas diferentes zonas para que a interpolação fosse mais suave 

e fiel aos dados.  

 

Tabela 4-21 - Propriedades dos polígonos e das malhas geradas. 

Polígono Área Máxima (𝒎𝟐) Nº Elementos Nº Nós 

1 (Interior do Porto) 50 36301 18787 

2 (Zona de 

Aproximação) 
300 54442 27732 

3 (Zona Intermédia) 1200 45959 23461 

  136702 69980 

 

 

Figura 4-28 - Pormenor da malha triangular flexível suavizada na transição entre os polígonos 1 e 2, de 

resoluções diferentes. 

 

A batimetria foi interpolada a partir de dados scatter com as coordenadas dos pontos e a respetiva 

profundidade de água, extraídos a partir dos levantamentos batimétricos fornecidos pela APDL. 

De forma a garantir uma transição suave entre os dados batimétricos com diferentes origens, e 

diferentes idades, e para lhes atribuir uma relevância que refletisse o nível de detalhe de cada um, 

foi feita uma priorização dos dados em cada polígono. Testadas algumas combinações entre 

priorizações e tipos de interpolação chegou-se à solução de interpolação por vizinhança natural 

com extrapolação além do casco convexo de 1000%, parâmetro default da configuração, e 

priorização de acordo com a Tabela 4-22. 
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Tabela 4-22 – Priorizações dos levantamentos batimétricos. 

Polígono 

Peso Relativo (%) 

Levantamento da 

entrada e interior do 

Porto de Leixões, 

APDL 

 

Reunião de 

Levantamentos ZT 

Exterior, APDL 

 

Reunião de 

Levantamentos 

Estuário ZT Estuário, 

ADPL 

1 (Interior do Porto) 100 - - 

2 (Zona de 

Aproximação) 
47 47 6 

3 (Zona Intermédia) 12.5 62.5 25 

 

Com a extração da profundidade nos nós da malha triangular flexível e dos arcos que compõe a 

fronteira fechada que dá forma à geometria em planta do Porto de Leixões e à linha de costa a 

Norte e Sul do mesmo, deu-se início à construção do modelo de batimetria em grelha retangular 

no BE. A definição da grelha, Tabela 4-23, partiu das indicações deixadas pelo MIKE 21 BW 

Model Setup Planner, tem o mesmo espaçamento de grelha em x e em y, uma extensão de 5x4 

km2 que vai até profundidades de água de cerca de 21 m ZH, e foi rodada em 30º no sentido anti-

horário. A rotação serviu para contornar a rigidez da malha retangular, já que devido à disposição 

das docas interiores do Porto de Leixões, que penetram na costa por alguns quilómetros com um 

ângulo em relação à horizontal, era necessário criar um domínio com uma extensão vertical muito 

grande que enquadrasse todo o Porto, sem vantagens para o cálculo, pois eram zonas nas quais as 

ondas propagadas viajavam para a costa a Norte, sem incidir sequer sobre os quebramares. A 

rotação a 30º no sentido anti-horário, com o eixo x a ficar sensivelmente paralelo às docas, 

permitiu enquadrar o Porto de Leixões num domínio de cálculo bastante mais reduzido, com 

vantagens em termos de tempo computacional.  

 

Tabela 4-23 - Definição da grelha 

 Projeção Espaçamento (m) Dimensões (pontos) 

X -49 000 m 2 m 2500 

Y 164 000 m 2 m 2000 

Rotação -30 º - - 

 

Para a fase 1 da interpolação da grelha, Land Generation, escolheu-se o método de preenchimento 

de polígonos com valor de código 20, na fase 2 de Box Grouping escolheu-se o agrupamento por 

índice de célula e na interpolação propriamente dita, fase 3 de Gap Filling, optou-se por uma 

interpolação bilinear com raio de procura de 20 células da grelha. O baixo raio de procura foi 

permitido pela ocupação extensiva de toda a área do modelo com dados scatter de batimetria 

extraídos da interpolação MG. Na Figura 4-31 e Figura 4-32, apresentam-se duas secções da 

batimetria geradas por este processo no BE e pré-processadas no módulo Data Viewer, tanto para 
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a Configuração Atual como para a Nova Configuração. As batimetrias inicialmente obtidas pela 

interpolação no BE passaram por um processo de edição e reajuste de algumas zonas, motivadas 

por aplicações malogradas do modelo no BW. Durante a aplicação do modelo no software BW, 

e mesmo usando esquemas de cálculo com alguma dissipação numérica, por várias vezes 

originaram-se erros devido a instabilidade numérica (blow-up) em pontos específicos da grelha. 

Apesar do espaçamento da grelha ter sido previamente planeado, o mesmo não era suficiente para 

a resolução numérica em locais com gradientes elevados da batimetria ou em zonas de baixa 

profundidade de água em frente a estruturas refletoras, nas quais a altura da onda refletida 

imediatamente em frente à estrutura era incompatível com a profundidade dos fundos, originando 

blow up do tipo negative water depth (profundidade de água negativa), Figura 4-29. No software 

MIKE podem ser empregues várias soluções para contornar os blow-ups, entre as quais a 

modificação da batimetria que passam por suavização dos gradientes dos fundos e pelo aumento 

da profundidade mínima. Tanto na Configuração Atual como na Nova Configuração, a 

profundidade mínima foi fixada em 1.75 m. 

 

 

Figura 4-29 - Instabilidade numérica junto ao local onde se situa atualmente a cabeça do quebramar 

exterior do Porto de Leixões, provocada pela reflexão de onda no paramento de barlamar da extensão da 

Nova Configuração (escala vertical ampliada). 

 

No interior do porto houve necessidade de alterar a geometria de alguns locais. Alguns encontros 

entre estruturas e reentrâncias com pouca expressão que geravam instabilidade numérica foram 

simplificados, e a espessura de alguns elementos foi aumentada. Como a batimetria é gerada numa 

grelha discreta, os elementos do modelo que não estejam alinhados com as direções principais da 

grelha, x e y, ficam facetados. Pode acontecer então que, quando a espessura dos elementos é 

suficientemente reduzida, partes desapareçam na geração do modelo. Tal aconteceu, por exemplo, 

no novo terminal de cruzeiros, que é uma estrutura aberta, de pilares, mas que tem um paramento 

vertical opaco no tardoz, de pequena espessura, Figura 4-30.   
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Figura 4-30 – Representação deficiente do paramento vertical da estrutura de acostagem do terminal de 

cruzeiros devido à reduzida espessura do elemento. 

A batimetria ao largo e especialmente a gerada no interior do porto tem bastante qualidade. Nas 

praias, tanto a Sul como a Norte, o modelo apresenta algumas deficiências e a zona junto ao talude 

de barlamar do quebramar norte também se encontra fracamente representada. Isto deveu-se à 

grande dispersão de pontos do levantamento batimétrico nestas zonas, que junto ao quebramar 

norte eram quase inexistentes, obrigando a mais cálculo de extrapolação, o que se traduziu numa 

representação menos fidedigna. Apesar disso, a interferência nos resultados da propagação das 

ondas para o interior do Porto não deverá ser significativa, já que as ondas que se propagam para 

a praia a Norte do porto encontram o quebramar e não penetram na bacia portuária. As que se 

propagam a Sul e poderiam refletir para o interior do porto, devido à baixa reflexão considerada, 

também não são representativas. Na Figura 4-31 apresenta-se o modelo, já pós-processado, da 

batimetria para a Configuração Atual, e na Figura 4-32 para a Nova Configuração. 

 

 

Figura 4-31 –Batimetria pós-processada gerada em BE para a Configuração Atual. 
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Figura 4-32 – Batimetria pós-processada gerada em BE para a Nova Configuração. 

4.3.2. SIMULAÇÃO DA PROPAGAÇÃO DE ONDAS 

A aplicação do módulo BW implica a preparação prévia de alguns inputs: domínio de cálculo 

(modelo da batimetria), mapas das zonas absorventes (serão referidas como esponja, de acordo 

com a designação empregue no modelo), mapas de porosidade e geração interna de ondas. A 

preparação do domínio de cálculo foi realizada no MIKE Zero com os módulos MG e BE, usando 

o processo já referido. Para iniciar a geração dos mapas de porosidade, esponja e da fronteira de 

geração interna de onda, foram necessárias alterações ligeiras à batimetria do modelo, sem 

nenhum impacto relevante na propagação das ondas. Para atribuir certas características ou 

propriedades especiais às zonas do modelo, é preciso que estas estejam associadas a um 

determinado code value. Nos modelos de grelha, o MIKE 21 aceita tomar os valores da batimetria 

como code values. Assim sendo, foi definido um perímetro exterior no modelo e um contorno na 

linha de costa em que a batimetria foi alterada para o valor +10 ZH, para futura aplicação das 

camadas absorventes e o contorno das estruturas foi colocada no valor +19 ZH, para futura 

aplicação de camadas de porosidade. O mapa de porosidade é construído com a ferramenta 

Generate Sponge and Porosity Layer Maps do módulo MIKE 21 Toolbox e com o apoio da 

ferramenta Calculation of Reflection Coefficients. Os valores de referência tomados para os 

coeficientes de reflexão foram os da Tabela 4-6. A forma como um dado coeficiente de porosidade 

aplicado à estrutura se traduz num coeficiente de reflexão dependerá da espessura atribuída à 

camada, da altura e período da onda em frente à estrutura e da profundidade de água em frente à 

estrutura, Figura 4-33. A espessura da camada assumida foi de 16 m. A espessura das camadas de 

porosidade não deve ser menor que 25% do comprimento de onda associada ao período de pico, 

para que a camada seja eficaz. É comum em aplicações MIKE 21 BW fazer-se uma primeira 

iteração com valores razoáveis do coeficiente de porosidade para a partir dessa simulação, 

determinar a altura de onda em frente à estrutura e recalcular os coeficientes de porosidade 

aplicados. Numa aplicação inicial foi admitido um valor de porosidade de 0.65 em todas as 

estruturas. O valor da altura de onda foi determinado a partir dos índices de agitação extraídos da 

simulação BW, referidos à altura de onda significativa da agitação incidente, que é de 5 m (a 

preparação da geração interna de ondas será referida posteriormente). O índice de agitação será 
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então o quociente entre a altura da onda significativa num determinado local e a altura de onda 

significativa. Na Tabela 4-24 apresentam-se os valores do coeficiente de porosidade calculados 

de forma a obter os coeficientes de reflexão pretendidos, com base nos índices de agitação médios 

e profundidade de água média em frente à estrutura para a Configuração Atual, e na Tabela 4-25 

para a Nova Configuração. 

 

Tabela 4-24 - Cálculo dos coeficientes de porosidade para aplicação na Configuração Atual com base nos 

índices de agitação de uma primeira simulação com coeficiente de porosidade 0.65. 

Local 
Índice de 

Agitação 

Altura de 

Onda (m) 

Profundidade em 

frente à estrutura 

(m) 

Coeficiente 

de Reflexão 

Coeficiente de 

Porosidade 

Calculado 

Quebramar Externo 

(Ext.) 
0.75 3.75 2.0 0.50 0.90 

Quebramar Externo 

(Int.) 
0.22 1.10 6.0 0.60 0.625 

Quebramar Norte 

(Ext.) 
0.97 4.85 13.0 0.25 0.90 

Quebramar Norte 

(Int.) 
0.077 0.385 3.9 0.60 0.55 

Quebramar Sul 

(Ext.) 
0.22 1.10 4.0 0.25 0.95 

Quebramar Sul 

(Int.) 
0.143 0.715 3.4 0.60 0.65 

Talude de 

Enrocamento 

(Anteporto) 

0.0715 0.3575 3.0 0.60 0.55 

Talude de 

Enrocamento 

(Junto a TCS) 

0.0605 0.3025 10.0 0.60 0.45 

Talude de 

Enrocamento 

(Marina) 

0.066 0.33 1.76 0.60 0.575 

 

Tabela 4-25 - Cálculo dos coeficientes de porosidade para aplicação na Nova Configuração com base nos 

índices de agitação de uma primeira simulação com coeficiente de porosidade 0.65. 

Local 
Ìndice de 

Agitação 

Altura de 

Onda (m) 

Profundidade em 

frente à 

estrutura(m) 

Coeficiente 

de Reflexão 

Coeficiente de 

Porosidade 

Calculado 

Quebramar Externo 

(Ext.) 
0.75 3.75 2.0 0.5 0.9 

Quebramar Externo 

(Int.) 
0.10 0.50 6.0 0.6 0.525 

Quebramar Norte 

(Ext.) 
0.97 4.85 13.0 0.25 0.9 

Quebramar Norte 

(Int.) 
0.0627 0.3135 3.9 0.6 0.5 

Quebramar Sul 

(Ext.) 
0.154 0.77 4.0 0.25 0.85 

Quebramar Sul 

(Int.) 
0.033 0.165 3.4 0.6 0.45 

Talude de 

Enrocamento (Junto 

a TCS) 

0.0275 0.1375 10.0 0.6 0.4 

Talude de 

Enrocamento 

(Marina) 

0.066 0.33 1.76 0.6 0.575 
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Figura 4-33 - Exemplo da determinação gráfica do coeficiente de porosidade para o talude interior do 

Quebramar Norte (Cr=0.60) a partir da curva calculada pela ferramenta Calculation of Reflection 

Coefficients do MIKE 21 Toolbox. 

 

A certo ponto não era claro se o modelo tinha a capacidade de representar em simultâneo os 

fenómenos reflexão e transmissão pelo corpo da estrutura. Na bibliografia existente sobre o 

módulo BW, havia referência a que se uma camada de porosidade se encontrasse conjugada com 

land values, ocorreria reflexão parcial, caso contrário, ocorreria transmissão parcial. Esta 

definição é um pouco ambígua já que os land values são uma característica do modelo da 

batimetria, mas que, por omissão, também estão presentes como valores de código nos mapas de 

porosidade. 

Para averiguar a capacidade do modelo de simular a ocorrência de ambos os fenômenos numa 

mesma estrutura criou-se um modelo simples com dois canais separados por uma estrutura com 

um coeficiente de porosidade elevado. Os canais com 100 e 80 m de comprimento, e 24 m de 

largura, têm a mesma profundidade de água, 15 m. A estrutura tinha uma espessura inicial de 8 

m, que foi reduzida em sucessivas simulações até aos 3 m. Foi colocada uma fronteira de geração 

interna de ondas no canal da esquerda, com geração de ondas unidirecionais irregulares, com base 

no espetro JONSWAP, e 4 m de altura de onda significativa. 

Testaram-se várias combinações de valores de porosidade e de modificações à estrutura no mapa 

de porosidade, bem como reduções de espessura da estrutura. Para cada teste realizaram-se 

simulações de 23 min (virtuais). A Figura 4-34 mostra uma sequência de imagens da elevação da 

superfície livre numa das simulações, que acompanha a propagação de uma onda desde inicio do 

canal até esta atingir a estrutura. Na última imagem da sequência, a vista wireframe permite 

confirmar que o canal à direita da estrutura porosa permanece imperturbado, ou seja, não houve 

transmissão de energia.  
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Figura 4-34 – Sequência de imagens, do passo 470 ao passo 485, da elevação da superfície no canal. 

 

Na sequência destas simulações confirmou-se que na presença de land values no modelo da 

batimetria, independentemente de como estejam configuradas as áreas equivalentes no mapa de 

porosidade, apenas haverá lugar à ocorrência de reflexão parcial. Para ocorrer transmissão parcial, 

as áreas de terra deverão ser retiradas do modelo da batimetria, sendo aplicados coeficientes de 

porosidade no mapa de porosidade no lugar onde estas estariam. Quer isto dizer que numa mesma 

estrutura, um quebramar por exemplo, o módulo BW apenas permite representar ou reflexão 

parcial, ou transmissão parcial. Ponderando a relevância de cada um dos fenómenos para o que 

se pretendia no estudo numérico, optou-se por representar a reflexão parcial já que é potenciadora 

dos fenómenos de ressonância portuária.  

A geração dos mapas de esponja foi feita com a ferramenta Generate Sponge and Porosity Layer 

Maps do módulo MIKE 21 Toolbox. Cumpriu essencialmente 3 objetivos: 

• “fechar” o perímetro exterior do modelo, onde existissem fronteiras abertas, de forma a 

que ondas não se propagassem além do modelo, o que teria consequências por exemplo 

ao nível do aumento do tempo de cálculo ou no aparecimento de erros; 

• absorver a energia do fluxo nas extremidades da fronteira de geração interna, que por 

vezes geram instabilidade numérica, Figura 4-35;  

• evitar a ocorrência do fenómeno runup/rundown. A aplicação de uma camada de esponja 

ao longo da linha de costa provoca a dissipação da energia da onda antes que esta consiga 

fazer o espraiamento, poupando assim algum tempo de cálculo na simulação. 

 

 

Figura 4-35 - Blow-up registado numa extremidade da fronteira interna de geração de ondas. 

 



 Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 

 

145 

 

Foi aplicada uma esponja com a espessura, 𝑁,  de 50 pontos da grelha, que é o valor aconselhado 

para aplicações envolvendo ondas de longo período, Figura 4-36. O correspondente coeficiente 

de esponja, 𝑎, aconselhado é 10, e consequentemente a potência, 𝑟, escolhida foi 0.85. A potência 

r dita o “desvanecimento” do coeficiente de esponja ao longo dos 50 pontos da grelha. Os pontos 

de água têm atribuído no mapa de esponja um valor de fundo (background value), de 1. Assim o 

coeficiente de esponja tem de ir desde o valor 10 no inicio de uma camada para o valor 1 no fim 

dos 50 pontos. A potência, r, é calculada a partir da expressão,  

 𝐶 = 𝑎𝑟𝑖−1
 , 𝑖 = 1, 𝑁 (4.2) 

em que 𝐶 representa o coeficiente de esponja num dado ponto, 𝑎 é o coeficiente de esponja da 

primeira camada, 𝑟 a potência e 𝑖 é o número da camada em relação à camada inicial de coeficiente 

𝑎. 

 

Figura 4-36 - Pormenor do mapa de esponja junto à linha de costa e ao perímetro inferior do domínio de 

cálculo. 

A geração interna de ondas requer a definição de um espetro de energia de onda com a ferramenta 

Generate Wave Energy Spectrum do módulo M21 ToolBox e a preparação da fronteira de geração 

que traduz o espetro introduzido num fluxo transversal à linha de geração, para cada ponto da 

linha durante o tempo de simulação é feita com a ferramenta Random Wave Generation. Ao invés 

de admitir um espetro idealizado, como o de JONSWAP ou de Pierson-Moscovitz, surgiu a 

possibilidade de utilizar como referência um espetro medido num ensaio em modelo físico 

realizado no tanque de ondas da Secção de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente da FEUP, 

que envolvia a propagação de agitação irregular para o interior do Porto de Leixões, Tabela 4-26. 

O espetro resulta da aplicação de uma análise FFT da série de elevação da superfície da água 

registada numa das sondas do tanque. Explica-se, de seguida, o porquê da consideração deste 

espetro. O domínio de cálculo do presente estudo numérico estende-se até uma zona intermédia 

com profundidade de 21 m ZH, e é a essa profundidade que será colocada a fonteira de geração 

de ondas. De uma forma genérica, o espetro começa a sofrer as transformações mais significativas 

devido à interação das ondas com os fundos marinhos e a transformações de segunda ordem a 

partir dos 40 m ZH, como indiciam os resultados experimentais obtidos por Gravesen (2005), 

Figura 3-17, essas modificações caracterizam-se pela diminuição da energia na banda das altas 

frequências e aumento de energia nas baixas frequências. A vantagem do uso de um espetro 

experimental observado no tanque de ondas, é o maior realismo das condições admitidas na 

simulação já que se considera o fenómeno de amplificação da energia na gama das baixas 

frequências, que é de grande importância no comportamento dos navios amarrados. 
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Tabela 4-26 - Alguns parâmetros do espetro extraído do ensaio em modelo físico no tanque de ondas da 

SHRHA (sonda 12) de 22 de Maio de 2009. 

Nº Ondas 1441 

Δf 4.69 ∗ 10−03 Hz 

Hmax 5.61 m 

H3 3.08 m 

Hs 3.18 m 

Fp 0.098 Hz 

Tp 10.16 s 

Tmed 7.57 s 

 

Em resultado da caracterização das condições de agitação marítima anteriormente realizada 

admitiu-se uma altura de onda significativa de 5 m à entrada do domínio de cálculo. O espetro 

obtido do ensaio físico tinha uma 𝐻𝑠 de apenas 3.18 m, pelo que foi necessário definir um fator 

de ampliação do espetro original. O 𝐻𝑠 é dado pelo quadruplo da raiz do momento espetral de 

ordem 0, 𝑚0, que por sua vez pode ser calculado pelo somatório dos valores da densidade de 

energia, 𝑆(𝑓), multiplicado pelo intervalo de frequências, Δf, que é constante.  

 
𝐻𝑠 = 4√𝑚0 = 4 √(∑ 𝑆 (𝑓)) Δf (4.3) 

Chegou-se ao valor de 2.5 para o fator de amplificação a aplicar aos valores de densidade de 

energia do espetro original para que este corresponda a um estado de agitação com 5 m de altura 

significativa, como pretendido. O espetro resultante apresenta-se na Figura 4-37. 

 

 

Figura 4-37 – Espetro de densidade de energia aplicado do modelo numérico, com 𝐻𝑠 de 5 m e 𝑇𝑝 de 

10.2s. 
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O modelo BW foi preparado com o intuito de simular ondas unidirecionais. A direção foi 

ponderada com base na caracterização feita na secção 4.1.3, tendo sido consideradas ondas ao 

largo provenientes do setor W. Coincidentemente a entrada do domínio de cálculo está à mesma 

profundidade de água que foi considerada no estudo realizado por Avilez-Valente (2008). Por 

esse motivo foi considerado um valor do rumo local, de 258ºN, calculado pelo mesmo autor para 

a propagação de agitação com rumo ao largo W. Na verdade, a ondas são geradas com rumo -18º, 

devido à rotação do referencial em 30º. A fronteira de geração interna de ondas foi posicionada a 

uma grelha de intervalo da última camada de esponja, e com as extremidades da linha no interior 

das camadas de esponja paralelas às fronteiras abertas a Norte e Sul do modelo de batimetria, 

pelos motivos já referidos de resolução de instabilidades numéricas. Em condições ideais, a 

fronteira de geração tem a mesma profundidade de água em toda a sua extensão, já que o fluxo 

transversal à linha é calculado com base num valor de profundidade. No modelo a fronteira ficou 

posicionada a profundidades entre 20 a 22 m ZH, e por isso a profundidade considerada no cálculo 

do fluxo foi de 21 m, aos quais se somam os 4 m da PMAV, perfazendo 25 m. Em resultado do 

cálculo realizado com o MIKE 21 BW Model Setup Planner, o espetro foi truncado, fixando a 

frequência máxima em 0.18 Hz. Esta situação não é, de todo, ideal já que a gama de frequências 

truncada representa cerca de 12% da densidade de energia total do espetro, o que é ainda bastante 

significativo, Figura 4-38. Optou-se por não fazer o re-escalamento do espetro para não o 

distorcer. 

 

 

Figura 4-38 – Espetro de densidade de energia truncado nos 0.18 Hz (T=5.5 s). 

 

Não foi ativada a introdução duma correção de segunda ordem na geração de ondas, pois o espetro 

introduzido, por ter origem num espetro experimental, já inclui essas transformações. O número 

de passos de cálculo e o intervalo entre passos de cálculo foi escolhido em função da configuração 

destes mesmos parâmetros no modelo BW, que será justificada posteriormente. Sempre que 

possível deverão fazer-se coincidir o número de passos de cálculo e o intervalo (time step) da 

configuração BW e da configuração do Random Wave Generator, de forma a que durante a 

simulação BW não tenha de ser feita a interpolação da série de tempo do fluxo na fronteira de 



Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 
 

148 

 

geração interna. A configuração da fronteira de geração interna pela ferramenta Random Wave 

Generator é a que se representa na Tabela 4-27. 

 

Tabela 4-27 - Configuração da geração interna de ondas com a ferramenta Random Wave Generator do 

módulo MIKE 21 Toolbox. 

Espetro de Frequência Espetro 1D definido pelo utilizador, Figura 4-37 

Tipo de Onda Unidirecional 

Extensão da Linha Ponto Inicial (58;1999) 

 Ponto Final (58;1) 

Parâmetros Auxiliares IRN (initial random number seed) 100 

 Profundidade de água (m) 25 

 Período mínimo da série (s) 5.5 

Espaçamento da Grelha Direção X 2 

 Direção Y 2 

Re-escalar o espetro truncado unchecked 

Correção de segunda ordem unchecked 

Série de Tempo 
Duração (tempo virtual) 

(hh:mm:ss) 
00:30:04 

 Número de passos de cálculo 16402 

 Intervalo (s) 0.11 s 

Convenção de ângulos Ciêntifica/BW 

Direção principal das ondas (º) -18 

 

Com a preparação dos mapas de porosidade, mapas de esponja e da fronteira de geração interna 

de ondas, ficam reunidos os elementos necessários para proceder à configuração e posterior 

simulação com o modelo BW. No modelo foram incluídos os deep water terms, que é o mesmo 

que dizer que foram usadas as equações de Boussinesq expandidas, considerando o fator de 

dispersão predefinido no modelo. O esquema de cálculo usado foi o de diferenciação simples, 

com fator de extrapolação de tempo de 0.6, que se pode considerar como sendo bastante 

dissipativo. A escolha do esquema de cálculo e fator de extrapolação foi determinada pelos 

sucessivos ajustes feitos em resultado de instabilidade numérica na simulação. No mesmo sentido, 

a escolha do time step foi ajustada em função das necessidades do modelo. O MIKE 21 BW Model 

Setup Planner previa a utilização de um passo de cálculo de 0.129 s. No entanto, a inclusão de 

rebentação e a existência de detalhes na batimetria que não são considerados pelo planeamento 

prévio levou a que o valor do passo de cálculo fosse reduzido para 0.11 s. Nessas condições, o 

número de Courant máximo no modelo baixou 15%, de 0.986 com o time step de 0.129 s, para 

0.84 com o time step de 0.11 s. As simulações tinham um total de 16402 passos de cálculo, ou 

seja, a simulação da propagação das ondas era realizada durante 00:30:04 h (tempo virtual).  
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Tabela 4-28 - Configuração do módulo BW (Parte I - Parâmetros Básicos). 

Parâmetros 

Básicos 

Módulo 2D Boussinesq Wave Module 

Tipo de Equação 
Inclusão de deep water 

terms 

Fator de dispersão 

linear 
0.06667 

Parâmetros 

Numéricos 
Diferenciação simples 

Fator de Extrapolação 

de Tempo 
0.6 

Período de 

Simulação 

Número de passos de 

cálculo 
16402 

 
Intervalo do passo de 

cálculo (s) 
0.11 

 
Duração da simulação 

(hh:mm:ss) 
00:30:04 

 
Número de Courant 

máximo 
0.84055 

 

Tabela 4-29 – Configuração do módulo BW (Parte II – Calibração). 

Calibração  

Valor da 

batimetria a 

representar terra 

(m) 

0.2 

Incremento de 

batimetria (m) 
4 

Atrito dos fundos Excluído 

Eddy Viscosity Excluído 

Filtragem Excluído 

Rebentação  Incluído 

Fator de Forma 1.5 

Tipo de Celeridade 3 

Fator de Celeridade 1.3 

Ângulo de rebentação 

inicial 
20 

Ângulo de 

Rebentação Final  
 

Half-time for cut-off 

roller 
0.4 

Direção da onda 108º 

Linha de Costa 

Dinâmica 
Excluído   
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Geralmente, em aplicações BW o tempo de simulação (virtual) está entre os 20 e os 25 min. Foi 

por se tratar de uma simulação envolvendo ondas de longo período e transformações de 2ª ordem 

que se optou por uma simulação ligeiramente mais longa que 30 min. Para a parametrização da 

rebentação de onda foram estudados modelos BW de casos semelhantes. Nessas aplicações, foi 

seguida a parametrização pré-definida no modelo, e foi essa que foi assumida, com ajuste apenas 

da direção da onda à direção da onda considerada no modelo. Pediram-se outputs determinísticos 

de tipos 1, 2 e 3 (área, linha, ponto) com elevação da superfície livre de água, profundidade da 

água e componentes do fluxo, assim como parâmetros de índice de agitação relativos à altura de 

onda significativa, de 5 m. A configuração do modelo BW é a que se apresenta nas Tabelas 4-28, 

4-29 e 4-30. 

 

Tabela 4-30 - Configuração do módulo BW (Parte III – Outputs). 

Output 

 Tipo J K Δs Tempo Δt 

Parâmetros 

Determinísticos 

2 0-2499 0-1999 5 
10000-

16401 
1000 

2 
725-

2485 

650-

1460 
1 

6401-

16401 
25 

1 
1390-

1645 

1240-

1275 
3 

0-

16401 
1 

1 
2160-

2435 

1305-

1345 
3 

6401-

16401 
1 

1 
1394-

1395 

1043-

1138 
3 

0-

16401 
1 

 

1485 

2265 

1400 

1255 

1325 

1100 

- 
0-

16401 
1 

Índice de 

Agitação 

Relativo 

à onda de 

5 m 

0-2499 0-1999  
10000-

16401 
200 

 

A Figura 4-39 representa as áreas, linhas e pontos de onde foram extraídos outputs que 

correspondem à configuração da Tabela 4-30. Na Figura 4-40 apresenta-se a elevação instantânea 

da superfície para a Configuração Atual e para a Nova Configuração, para o mesmo passo de 

cálculo e na Figura 4-41 apresentam-se, lado a lado, o índice de agitação para a Configuração 

Atual e para a Nova Configuração. Como era de esperar, a propagação da agitação é exatamente 

igual até à proximidade do quebramar exterior. Note-se que a energia na zona em frente ao 

quebramar exterior é maior na Nova Configuração, o que pode ser explicado com a reflexão de 

ondas no prolongamento do quebramar, que devido à sua orientação as reflete para a frente do 

quebramar exterior, com maior concentração junto à atual cabeça do quebramar.  

Embora alguma agitação penetre no porto, a maioria da energia das ondas é absorvida ou refletida 

pelo quebramar exterior, e a que consegue contornar a cabeça do mesmo concentra-se na praia de 
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Matosinhos. Da Configuração Atual para a Nova Configuração, com o prolongamento do 

quebramar, esta tendência acentua-se, isto é, a energia que penetra no interior do porto é ainda 

menor, e a maior concentração de energia dá-se mais a Sul. À entrada do Porto, imediatamente 

após a passagem pela cabeça do quebramar Norte e Sul, a agitação tem menor altura e os índices 

de agitação no anteporto são relativamente baixos. No entanto, verifica-se um fenómeno de 

amplificação na sub-bacia formada entre o terminal de cruzeiros e o quebramar Sul, com índices 

de agitação próximos dos registados no exterior do quebramar. 

 

 

Figura 4-39 – Localizações da extração de outputs do modelo BW. 

 

 

Figura 4-40 – Elevação da superfície livre de água na Configuração Atual e na Nova Configuração para o 

instante de tempo 12:27:30 s. 
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Figura 4-41 - Índice de agitação na Configuração Atual e Nova Configuração para o instante 12:26:02 s. 

 

Para obter uma perceção da distribuição espacial da agitação de longo período no modelo, com 

recurso à ferramenta WS Digital Filtering Analysis, aplicou-se um filtro com uma função de 

transferência do tipo Band Pass para frequências entre 0 e 0.03(3) Hz, isto é, um filtro que permite 

que apenas “passem” as ondas com período igual ou superior a 30 s. Os resultados da Figura 4-42 

mostram claramente que a energia de baixa-frequência ganha bastante importância relativa a 

partir da cabeça do quebramar e no interior da bacia portuária.  

Com base nestes dados, é possível confirmar que na bacia portuária, após a entrada, a agitação de 

longo período é dominante, tanto na Configuração Atual como na Nova Configuração. Verifica-

se que com o prolongamento do quebramar, diminui a energia da agitação de longo período 

significativamente no interior na sub-bacia do terminal de cruzeiros, assim como na entrada do 

anteporto e no TCS, junto à foz do rio Leça. Apenas com base nos dados em análise, 

prolongamento do quebramar aparenta ter efeitos positivos no porto.  
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Figura 4-42 – Comparação do índice de agitação após a aplicação de filtro de Band Pass para períodos 

superiores a 30 s no instante 12:28:14 s. 
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Para complementar a análise feita através dos índices de agitação com filtragem, extraíram-se 

dados da elevação da superfície livre em linhas e pontos ao longo do TCN, TCS e NTC. A partir 

das séries temporais de elevação da superfície livre nos pontos, Figura 4-43, realizaram-se 

análises FFT recorrendo ao módulo WS Linear Spectral Analysis, para determinar os espetros de 

densidade de energia. A análise foi feita com a parametrização da Tabela 4-31. Foram excluídos 

os minutos inicias das séries temporais, até à chegada das primeiras ondas aos pontos da análise. 

Com esta parametrização as séries foram divididas em 4 subséries cada para a análise FFT. 

 

 

Figura 4-43 - Elevação da superfície livre da água nos pontos (1485;1255) e (2265;1425) para a 

Configuração Atual. 

 

 

Figura 4-44 - Elevação da superfície livre da água nos pontos (1485;1255), (2265;1425) e (1400;1100) 

para a Nova Configuração. 
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Tabela 4-31 - Parametrização da análise FFT das séries de elevação da superfície livre da água com o 

WS Linear Spectral Analysis. 

Resolução 

Dimensão FFT 8192 

Nº Frequências 4096 

Duração FFT (s) 1201.42 

Intervalo de Frequências (Hz) 0.0011097 

Frequências Limite 
Frequência Mínima (Hz) 0 

Frequência Máxima (Hz) 0.5 

Janela 
Tipo Hanning 

Sobreposição 0.6667 

 

No ponto (1485;1255),  Figura 4-45, localizado junto ao cais do TCN verifica-se uma grande 

diminuição da energia nas altas frequências em relação ao espetro de geração, que é ainda mais 

acentuada no caso da Nova Configuração. Dá-se um fenómeno de amplificação das baixas 

frequências que faz com que o período de pico passe de 10.2 s no exterior para 129 s na 

Configuração Atual e 100 s na Nova Configuração no TCN. Aliás a densidade espetral na 

frequência 0.0078 Hz (128 s) é cerca de 80 % superior à do espetro exterior, para a mesma 

frequência. A energia na gama dos 8 a 14 s, tem ainda na Configuração Atual bastante 

importância, representando 47% da energia total do espetro, ao passo que na Nova Configuração 

a energia nessa gama representa apenas 20% da energia total do espetro. A Nova Configuração 

aparenta ter efeitos bastante positivos, já que provoca uma redução da energia total junto ao cais 

do TCN em cerca de 40%, com reduções de energia mesmo na gama das baixas frequências. 

 

Figura 4-45 – Espetros resultantes da análise FFT das séries temporais de elevação da superfície no 

ponto (1485;1255) para a Configuração Atual e para Nova Configuração. 
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Tabela 4-32 - Parâmetros estatísticos do espetro resultante da análise FFT das séries temporais de 

elevação da superfície no ponto (1485;1255) para a Configuração Atual e para a Nova Configuração. 

 𝑯𝒔 (m) 𝑻𝒑 (s) 𝑯𝒔,𝒍𝒑 (m) 

Configuração Atual 0.222 129 0.157 

Nova Configuração 0.140 100 0.124 

 

Os resultados obtidos para o ponto (2265; 1325), Figura 4-46, permitem tirar muitas das 

conclusões que já tinham sido feitas na análise que foi feita ao ponto (1485;1255), desde logo, a 

redução da energia na gama das altas frequências face ao espetro exterior, o que já seria de esperar 

depois da análise realizada ao ponto anterior. A energia na gama dos 8 a 14 s é menor que no 

Ponto 1, especialmente na gama de períodos entre os 12.5 e os 10.5 s que perde muita importância 

relativa do Ponto 1 para o Ponto 2. Verifica-se também que há uma amplificação de energia de 

longo período entre o TCN e o TCS, tanto na Configuração Atual como na Nova Configuração, 

que se traduz no aumento da altura de onda significativa na gama de longo período em 17% na 

Configuração Atual e em 12% na Nova Configuração. A amplificação das baixas frequências no 

TCS produz um pico de energia para períodos de 180 s na Configuração Atual, que com a Nova 

Configuração se “desloca” para os 226 s. Os períodos na ordem dos 60 s a 100 s tem também 

alguma importância relativa. O período de pico dá-se, no entanto, para uma frequência ainda mais 

baixa. Na Figura 4-43 e Figura 4-44 é fácil de identificar esta oscilação, que, durante a simulação 

não chega completar 2 períodos. No espetro o período desta oscilação está em cerca de 900 s (15 

min), que corresponde à máxima resolução da análise FFT. Quer isto dizer que possivelmente, o 

período da oscilação poderá ser maior, mas a resolução da análise FFT não é suficiente para que 

seja determinado esse valor, Figura 4-47. A redução da energia total do espetro entre a 

Configuração Atual e a Nova Configuração é evidente, mas poderá não ter correspondência direta 

numa melhoria das condições de operação no TCS, isto porque a energia entre os 50 e 100 s é 

aumentada em 40% com a Nova Configuração e esta gama de períodos está em correspondência 

com os períodos típicos dos movimentos horizontais do navio porta-contentores amarrado.  

 

Figura 4-46 - Espetros resultantes da análise FFT das séries temporais de elevação da superfície no 

ponto (2265;1325) para a Configuração Atual e para a Nova Configuração (banda de frequência entre 

0.004 Hz e 0.13 Hz). 
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Figura 4-47 - Espetros resultantes da análise FFT das séries temporais de elevação da superfície no 

ponto (2265;1325) para a Configuração Atual e para a Nova Configuração (banda de frequências entre 0 

e 0.02 Hz). 

 

Tabela 4-33 - Parâmetros estatísticos do espetro resultante da análise FFT das séries temporais de 

elevação da superfície de água no ponto (2265;1325) para a Configuração Atual e para a Nova 

Configuração. 

 𝑯𝒔 (m) 𝑻𝒑 (m) 𝑯𝒔,𝒍𝒑 (m) 

Configuração Atual 0.194 129 0.184 

Nova Configuração 0.140 901 0.139 

 

Apresenta-se agora uma análise ao espetro de energia de um ponto no NTC, Figura 4-48, Tabela 

4-34. Neste caso não há análise comparativa já que este não existe na Configuração Atual. Neste 

ponto, verifica-se que a gama de altas frequências entre os 8.5 s e os 12.5 s representa 30% da 

energia total, com um pico importante para o período de 12 s, e que na gama das baixas 

frequências, dos 0.001 Hz a 0.0.0026 Hz (dos 30 a 900 s) está 66% da energia, com picos 

importantes nos 30 s, 43 s, 53 s, 128 s e 900 s, ou seja abrange os períodos naturais dos navios 

porta-contentores amarrados. 
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Figura 4-48 - Espetro resultante da análise FFT das séries temporais de elevação da superfície no ponto 

(1400;1100) na Nova Configuração, junto ao NTC. 

 

Tabela 4-34 - Parâmetros estatísticos do espetro resultante da análise FFT da série temporal de elevação 

da superfície no ponto (1400;1100) Nova Configuração, junto ao NTC 

 𝑯𝒔 𝑻𝒑 𝑯𝒔,𝒍𝒑 

Nova Configuração 0.114 m 53 s 0.0925 

 

Apesar de parecer evidente que para algumas gamas de frequências há ressonância dentro da bacia 

principal e das sub-bacias onde se encontram os terminais portuários, a análise feita não é 

suficiente para, por exemplo, identificar onde há formação de onda estacionária nem para localizar 

os nodos e os anti-nodos da mesma. Idealmente, o estudo numérico dos fenómenos de ressonância 

portuária deverá ser feito através de modelos com propagação de ondas monocromáticas 

contemplando um espetro alargado de períodos. 

 

4.3.3. SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS NAVIO AMARRADOS NO TCN E TCS 

A aplicação do módulo FRC teve por objetivo o cálculo da resposta no domínio da frequência do 

navio para uma dada gama de frequências pré-definidas e uma dada gama de direções. A malha 

usada na discretização do casco dos navios usadas no cálculo foram construídas a partir de 

modelos de navios porta-contentores disponíveis no módulo, com a aplicação de escalas para os 

fazer corresponder às dimensões principais dos navios definidos na secção 4.1.7. Para a definição 

dos navios de projeto do TCN e TCS teve-se como base o modelo “Container 2”, Tabela 4-35, ao 

qual foi aplicada a parametrização da Tabela 4-36 (alguns dos parâmetros são calculados 

automaticamente pelo software). A resposta de todos os navios foi calculada com as definições 

por omissão, para uma gama de 512 frequências e 19 direções discretas, e com a inclusão de 

forças de deriva. 
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Tabela 4-35 - Características do modelo "Container 2". 

Tipo Porta-Contentores 

Nº Painéis 1345 

LOA (m) 195 

Boca (m) 28.5 

Pontal (m) 23.5 

Perfil 

Longitudinal 

 

Vista 

Frontal 

 

Vista 3-D 
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Tabela 4-36 – Parametrização dos navios de projeto do TCN e TCS a partir do modelo “Container 2” para 

o estado de carga de 100%. 

  TCN TCS 

Profundidade de água (m) 14.3 16.5 

Escala X 0.69 1.06 

 Y 0.79 1.05 

 Z 0.83 1.09 

Raio de Giração rxx (m) 5.38 8.30 

 ryy (m) 33.61 51.85 

 rzz (m) 33.61 51.85 

Parâmetros Verticais Centro de gravidade (m) 8.82 11.54 

 Calado (m) 8.71 11.4 

 Altura do convés (m) 15.7 20.5 

Estatísticas do Navio Volume Submerso (m3) 16793 45013 

 

Para a execução do modelo MA, que simula o comportamento do navio amarrado, é necessário 

definir as características do navio, dos materiais dos cabos de amarração e das defensas, da 

configuração do terminal e do layout de amarração, assim como das condições ambientais que 

atuam no navio. Parte dos inputs respeitantes ao navio derivam dos vessel response files 

calculados anteriormente com o FRC. Os restantes são relativos ao que se denomina no modelo 

de “atributos espaciais”. Os atributos espaciais são os dados do posicionamento dos guinchos e 

dos passa-cabos ou buzinas no convés do navio, fornecidos através de ficheiros xyz, em que os 

valores X e Y são relativos à origem da projeção local do navio (a meia-nau) e os valores de Z 

relativos à quilha. Os inputs foram preparados com base na posição destes elementos nos 

esquemas apresentados em 4.1.8 e estão reproduzidos na Tabela 4-37, Tabela 4-38, Tabela 4-39 

e Tabela 4-40.  

Repara-se que o valor de Z não coincide com a altura do convés definida na parametrização do 

modelo do navio. Esse valor diz respeito à altura do convés a meia-nau. Geralmente, nos navios 

porta-contentores, o convés de proa e a tolda (o pavimento de popa) estão a um nível superior do 

convés de meia-nau, e o convés de proa está ainda num nível superior à tolda, Figura 4-49. É 

importante incluir de alguma forma esta diferença de níveis pois tem efeito no ângulo da 

amarração em relação ao plano horizontal e consequentemente nas forças de amarração. A 

extensão total dos cabos, para além de depender do ângulo da amarração, é influenciada pelo 

“percurso” do cabo entre o guincho no convés do navio e o cabeço da amarração, Figura 4-50.  

Os cabos de amarração saem do guincho com uma direção sensivelmente perpendicular ao eixo 

do mesmo podendo mudar de direção uma ou mais vezes com o apoio dos cabrestantes e das 

buzinas ou passa-cabos. No entanto o módulo MA define a amarração de um cabo em exatamente 

3 pontos: origem no guincho, ponto intermédio no passa-cabos e final no cabeço de amarração. 

Por esse motivo, não foram introduzidas as posições dos cabrestantes nos atributos espaciais. A 

Figura 4-51 mostra a interface do módulo MA para a verificação dos atributos espaciais definidos.  



 Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 

 

161 

 

 

 

Figura 4-49 - Diferenças de nível entre a tolda e o convés de proa, em relação ao convés principal, no 

navio porta-contentores Ruth Borchard (2017). 

 

 

Figura 4-50 – Mudança de direção dos cabos nos cabrestantes e nas buzinas da proa de um navio 

(Fonte: https://offshoreteknikk.files.wordpress.com/2013/12/bilde1.jpg)  

 

Tabela 4-37 - Posição dos passa-cabos ou buzinas, relativos a meia-nau do navio do TCN. 

X (m) Y (m) Z (m) 

64.8672 1.0137 19.6 

64.8672 -1.0137 19.6 

57.5653 -7.1776 19.6 

-60.9599 -10.8654 18 

-68.6461 -2.1204 18 

-68.7513 0.0001 18 

-68.646 2.1204 18 

 

Tabela 4-38 - Posição dos guinchos relativos a meia-nau do navio do TCN. 

X (m) Y (m) Z (m) 

61.3145 -0.0027 19.6 

59.9368 1.7431 19.6 

59.9566 -1.7431 19.6 

-66.5091 -5.8189 18 

-65.2837 0 18 

-66.5053 5.994 18 
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Tabela 4-39 - Posição dos passa-cabos ou buzinas, relativos a meia-nau do navio do TCS. 

X (m) Y (m) Z (m) 

99.8364 -1.1755 25.65 

99.8364 1.1756 25.65 

91.2629 8.1215 25.65 

88.9443 9.3728 25.65 

-93.2493 14.2941 23 

-103.5366 6.7429 23 

-103.5983 2.3104 23 

-103.5983 -2.3103 23 

 

Tabela 4-40 - Posição dos guinchos relativos a meia-nau do navio do TCS. 

X (m) Y (m) Z (m) 

92.3129 -0.3667 25.65 

88.9958 6.7403 25.65 

-98.8927 5.9678 25.65 

-101.024 2.6815 25.65 

-101.1066 -2.0986 23 

-98.8927 -5.9677 23 

 

 

Figura 4-51 - GUI da configuração dos atributos espaciais do navio do TCS no M21 MA. 

 

A configuração dos perfis dos materiais (material profiles) passa pela definição das características 

mecânicas dos cabos de amarração (line profiles), defensas (fender profiles) e correntes, sendo 

que as últimas não se aplicam a este caso. Os cabos de amarração são caracterizados pela força 

de rotura total (total breaking strenght), pela carga limite (failure load), pelos coeficientes linear 

e quadrático de amortecimento e pelas curvas de extensão-reação. Como força de rotura total 

adotaram-se os valores da força mínima de rotura (minimum breaking load, MBL), conforme 

valores sugeridos em PIANC, 2012 para a resistência à tração dos materiais dos mesmos. OCIMF, 

2008 define que os cabos de amarração não devem ultrapassar uma dada carga limite, que é 

percentagem da força mínima de rotura e varia consoante o material do cabo. Como o parâmetro 

carga limite está definido no software como percentagem do parâmetro força de rotura total, basta 

introduzir diretamente a percentagem da força mínima de rotura correspondente ao material 

considerado. As curvas deformação-reação foram definidas de acordo com as dadas em OCIMF, 

2008, uma vez que se encontram parametrizados no módulo MA. Como foi referido em 4.1.8, 

não foi possível fazer uma caracterização precisa dos materiais constituintes dos cabos de 
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amarração dos navios observados no TCN e TCS. É possível afirmar apenas que não eram usados 

cabos de aço, fibra natural nem foram aplicados cabos mistos. Por hipótese considerou-se aplicar 

no modelo cabos de poliéster, pelos seguintes motivos: de entre os cabos sintéticos (poliéster, 

polipropileno, poliamida, aramida, polietileno), os de poliamida (nylon) são demasiados elásticos 

e por isso, geralmente preteridos em favor dos cabos de poliéster e polipropileno ou até um 

compósito (PIANC, 2012), para além de terem a sua resistência à tração alterada quando 

molhados; os cabos HMPE de polietileno são bastante mais rígidos e geralmente apresentam-se 

como alternativa aos cabos de aço, e, tendo em conta as dimensões dos navios em estudo para o 

TCN e TCS não deverão ser uma opção recorrente, até por serem relativamente onerosos face aos 

restantes cabos sintéticos; por fim, entre os cabos de polipropileno e os cabos de poliéster, as 

curvas de extensão-reação propostas pelo OCIMF (2008) mostram um comportamento 

coincidente para os dois materiais para a extensão em função da %MBL. Optou-se pelas de 

polipropileno por terem um valor de força mínima de rotura inferior e assim serem uma opção 

mais conservativa para a verificação das condições de operação na simulação. A Tabela 4-41 

apresenta os line profiles definidos para o TCN e TCS.  

 

Tabela 4-41 – Line profiles definidos para o TCN e TCS. 

 TCN TCS 

Cabo (material/diâmetro) Polipropileno Usado 60 mm Polipropileno Usado 75 mm 

Força de rotura total (t) 56.7 70.8 

Carga limite (%) 50 50 

Coeficiente de amortecimento 

linear (Kg/s) 
0 0 

Coeficiente de amortecimento 

quadrático (Kg/m) 
0 0 

Curva extensão-reação Figura 4-52 Figura 4-52 

 

 

Figura 4-52 - Curva extensão-reação de um cabo de polipropileno usado. 
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Da mesma forma foi necessário definir os fender profiles para o TCN e TCS, Tabela 4-42, que 

tiveram por base a caracterização das defensas presentes no TCN e TCS do Porto de Leixões que 

consta da secção 4.1.8. O MA solicita os dados da força de reação máxima, a deformação máxima, 

a deformação limite, que é definida no MA como a deformação à força de reação máxima, o 

coeficiente de atrito, o coeficiente de amortecimento linear e a curva de extensão-reação. No caso 

das defensas cónicas do TCS o valor do coeficiente de atrito considerado foi ponderado entre os 

valores para o revestimento UHMW-PE com aço molhado e UHMW-PE com aço seco, tendo em 

conta que nas condições da simulação, em PMAV, cerca de 80% do painel está submerso, e que 

a superfície se pode apresentar desgastada com uso. Para as defensas pneumáticas foi usado o 

valor mais conservativo da perspetiva dos movimentos do navio. Não se conhecendo os valores 

dos coeficientes de amortecimento adotou-se uma perspetiva mais conservadora, considerando-

os iguais a zero. 

 

Tabela 4-42 – Fender profiles definidos para o TCN e TCS 

 TCN TCS 

Defensa 
Fentek Pneumatic Fender 

1500x3000 
Fentek SCN 1000 E2.0 

Reação máxima (kN) 837 1086 

Deformação máxima 1.5 1 

Deformação limite 64.465 74.811 

Coeficiente de atrito 0.5 0.09125 

Coeficiente de amortecimento 

linear (kg/s) 
0 0 

Curva extensão-reação Figura 4-20 Figura 4-18 

 

Semelhante à definição dos atributos espaciais do navio, é necessário definir a posição dos 

cabeços de amarração e das defensas no porto. Os dados são fornecidos através de ficheiros xyz, 

em que os valores X e Y são relativos à origem da projeção local da batimetria e Z ao nível da 

água, a +4 m ZH. As coordenadas dos cabeços para o TCN e TCS, Tabela 4-43, foram definidas 

a partir das plantas digitais do Porto de Leixões fornecidas pela APDL e as do NTC foram 

posicionadas conforme o espaçamento definido para as defensas do NTC, e de forma a que a sua 

posição seja coincidente. A altura dos cabeços de amarração foi estabelecida a 30 cm acima da 

cota do cais. De forma a que a tabela apresentada não seja demasiado extensa apresentam-se 

apenas os dados apenas relativos ao posicionamento dos cabeços aos quais amarram cabos nos 

layouts apresentados. A numeração apresentada para os cabeços no TCN e TCS corresponde à 

numeração real dos mesmos. 
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Tabela 4-43 - Posição dos cabeços de amarração relativa à projeção local e ao nível de água. 

Referência X (m) Y (m) Z (m) 

TCN 7 -47779.8836 168496.4184 2.3 

TCN 9 -47743.5926 168525.4927 2.3 

TCN 12 -47688.7731 168569.5222 2.3 

TCN 14 -47650.4377 168600.2453 2.3 

TCS 66 -46541.6818 169329.3999 2.3 

TCS 68 -46513.0264 169352.0366 2.3 

TCS 70 -46474.8021 169380.5416 2.3 

TCS 74 -46399.8083 169437.8039 2.3 

TCS 76 -46362.5947 169467.2928 2.3 

TCS 77 -46343.7368 169481.8115 2.3 

TCS 78 -46324.8564 169496.2541 2.3 

 

As defensas do TCN e do TCS não se encontravam representadas nas plantas digitais do Porto de 

Leixões. Assim as suas coordenadas foram estabelecidas tendo como referência as dos cabeços 

de amarração já que o seu posicionamento no cais é praticamente coincidente à dos mesmos. A 

folga entre a superfície frontal do cais e a defensa no modelo é ligeiramente superior à real por 

motivos de compatibilidade com a geometria dos terminais no modelo, que devido à interpolação 

na grelha ficaram ligeiramente distorcidos, Figura 4-53.  

 

 

Figura 4-53 – O modelo da batimetria em grelha retangular criado no módulo BE não consegue 

representar corretamente os paramentos contínuos que se apresentem oblíquos a 𝑥 e a 𝑦, provocando 

problemas na compatibilização com o posicionamento de alguns elementos, neste caso, uma defensa. 

 

Tal como os cabeços de amarração, as defensas devem estar caracterizadas por um único valor de 

altura sendo que o modelo não é sensível, por exemplo, às dimensões dos painéis das defensas 

cónicas. Decidiu-se adotar para valor da cota das defensas a cota do seu centro geométrico. No 

caso das defensas pneumáticas do TCN esse valor varia consoante o nível da superfície livre. Na 

simulação BW o nível considerado foi o de PMAV, +4 m ZH. Segundo o catálogo do fabricante, 

as defensas pneumáticas de diâmetro 1500 mm ficam parcialmente submersas de tal forma que 



Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 
 

166 

 

se pode considerar que o centro geométrico 500 mm acima do nível da água, mesmo em situação 

de compressão, Figura 4-54. Foi ainda necessário definir o ângulo da reação das defensas. Esse 

ângulo é medido a partir da horizontal, no sentido anti-horário. Simplificadamente, para as 

defensas do TCN, TCS e posteriormente do NTC, assumiu-se que as defensas atuavam sempre 

numa direção perpendicular à orientação do eixo longitudinal de cada navio. A Tabela 4-44 

apresenta os dados de posição introduzidos no modelo.  

 

 

Figura 4-54 - Dimensões de instalação da defensa pneumática do TCN (adaptado de Fentek, 2000). 

 

Tabela 4-44 - Posição das defensas do TCN, relativas à projeção local e ao nível de água. 

X (m) Y (m) Z (m) Dir. Força (º) 

-47689 168568 0.5 -51 

-47711 168550.3 0.5 -51 

-47737 168529 0.5 -51 

    

As defensas do TCS são compostas por dois elastómeros. Neste caso a definição da altura não foi 

tão rigorosa já que foi feita por estimativa visual. A defensa “de cima” encontra-se sensivelmente 

a 2 m abaixo do pavimento do cais, que está à cota + 6 ZH. Quanto à defensa “de baixo”, não se 

encontrava emersa durante a observação pelo que não foi possível estimar a sua posição. No 

entanto, o catálogo do fabricante dispõe de valores recomendados para a distância vertical mínima 

entre elastómeros nestes casos, Figura 4-55. Deverá ser prevista uma distância vertical mínima 

entre eixos dos dois elastómeros de 1.8 vezes o comprimento da defensa, neste caso de 1000 mm, 

o que perfaz uma distância mínima de 1800 mm. Assumindo esse valor, o centro do elastómero 

“de baixo” fica a 1.8 m abaixo do nível referência. A Tabela 4-45 apresenta os dados e posição 

introduzidos no modelo.  

 



 Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 

 

167 

 

 

Figura 4-55 - Dimensões de instalação de defensas cónicas SCN compostas por dois elastómeros 

(Fentek, 2000). 

 

Tabela 4-45 - Posição das defensas do TCS, relativas à projeção local e ao nível de água. 

X (m) Y (m) Z (m) Dir. Força (º) 

-46495.2326 169369.588 0 127.5 

-46475.7315 169384.432 0 127.5 

-46457.3337 169398.4265 0 127.5 

-46438.4203 169412.8817 0 127.5 

-46419.5486 169427.33 0 127.5 

-46400.7377 169441.6943 0 127.5 

-46381.8917 169456.1495 0 127.5 

-46363.29175 169470.2106 0 127.5 

-46495.2226 169369.598 -1.8 127.5 

-46475.7215 169384.442 -1.8 127.5 

-46457.3237 169398.4365 -1.8 127.5 

-46438.4103 169412.8917 -1.8 127.5 

-46419.5386 169427.34 -1.8 127.5 

-46400.7277 169441.7043 -1.8 127.5 

-46381.8817 169456.1595 -1.8 127.5 

-46363.28175 169470.2206 -1.8 127.5 

 

Os últimos passos da preparação da configuração do sistema de amarração para o modelo são o 

posicionamento do navio no cais, Tabela 4-46, e a definição do layout de amarração, que passa 

essencialmente por indicar, para cada cabo, o line profile que lhe corresponde, o guincho de 

origem, o passa-cabos no qual faz a mudança de direção e o cabeço onde amarra, assim como a 

pretensão a aplicar. Os layouts do TCN e TCS foram definidos conforme disposto na secção 
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4.1.8.3. Na Figura 4-56 e Figura 4-57 apresentam-se as vistas finais dos navios do TCN e do TCS 

após a configuração total da amarração. 

 

Tabela 4-46 - Posicionamento e orientação do navio no cais. 

 X (m) Y (m) Rotação (º) 

TCN -47711.3 168534.5 219 

TCS -46452.3 169422.0 217.5 

 

 

Figura 4-56 – Vista do navio do TCN após a configuração total do sistema de amarração. 

 

 

Figura 4-57 – Vista do navio do TCS após a configuração total do sistema de amarração. 
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Após a configuração do sistema de amarração, resta apenas definir as condições ambientais e 

configurar os parâmetros de simulação. As condições ambientais foram definidas por um campo 

de ondas variável no tempo e no domínio que consiste dos outputs “profundidade de água”, “fluxo 

P” e “fluxo Q” da simulação BW. O modelo MA faz um processamento destes dados de onda 

através do uso de algoritmos FFT e IFFT (Inverse Fast Fourier Transformation), sendo é 

necessário definir previamente algumas condições para esse processo: o intervalo de frequências 

e a dimensão mínima do FFT (minimum FFT size). O intervalo de frequências foi estabelecido de 

0 a 0.5 Hz. A dimensão mínima do FFT não é definida diretamente, mas através de uma potência 

𝑁, com a dimensão mínima do FFT a ser calculada como 2𝑁. O valor da potência definido foi 9, 

o que resulta numa dimensão mínima do FFT de 512. Esta escolha correspondeu à máxima 

dimensão possível limitada pelo número de passos de cálculo dos outputs extraídos do BW. Os 

parâmetros físicos considerados para as condições ambientais apresentam-se na Tabela 4-47. 

 

Tabela 4-47 - Parâmetros físicos das condições ambientais. 

Densidade da água (𝒌𝒈/𝒎𝟑) 1020 

Densidade do ar (𝒌𝒈/𝒎𝟑) 1.28 

Viscosidade (água) (𝒎𝟐/𝒔) 1.00E-6 

Viscosidade (ar) (𝒎𝟐/𝒔) 1.48E-5 

 

A simulação foi configurada de tal forma que cobre o tempo total da simulação de propagação de 

ondas, sendo que os períodos de warm up/down totalizam cerca de 15% do período total da 

simulação.  

 

Tabela 4-48 - Configuração da simulação. 

Número de passos de cálculo 2948 

Intervalo do passo de cálculo (s) 0.5 

Duração (tempo virtual) (hh:mm:ss) 00:25:04 

Número de passos de cálculo de warm up 220 

Número de passos de cálculo de warm down 220 

 

A simulação do comportamento do navio amarrado com o módulo MA deve passar por duas fases: 

simulação de convergência e simulação final. A simulação de convergência tem como objetivo 

assegurar uma distribuição de tensão equilibrada entre todos os cabos de amarração sob a ação 

das forças de deriva ou das correntes e ventos nos casos em que se aplica. Nesta simulação, não 

há campo de ondas a atuar no modelo. A convergência traduz-se num vetor com os deslocamentos 

iniciais nos 6 graus de liberdade do navio a aplicar na simulação final com atuação de ondas como 

se mostra em exemplo na Tabela 4-49. 
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Tabela 4-49 - Deslocamentos iniciais do navio do TCN calculados na simulação de convergência. 

Avanço Deriva Arfagem Balanço Cabeceio Guinada 

-0.9902 -9.2763 -0.0155 0.3283 0.0123 -0.0938 

 

Serão apresentados os espetros de densidade de energia obtidos a partir da análise FFT das séries 

temporais. Esta análise foi configurada da mesma forma para todas simulações realizadas e 

conforme a Tabela 4-50. 

 

Tabela 4-50 - Parametrização da análise FFT das séries de deslocamento nos 6 GL dos navios do TCN, 

TCS e NTC para a Configuração Atual e Nova Configuração, com recurso ao WS Linear Spectral 

Analysis. 

Resolução 

Dimensão FFT 2048 

Nº Frequências 1024 

Duração FFT (s) 1365 

Intervalo de Frequências (Hz) 0.0009766 

Frequências Limite 
Frequência Mínima (Hz) 0 

Frequência Máxima (Hz) 0.5 

Janela 
Tipo Hanning 

Sobreposição 0.6667 

 

Na Figura 4-58, Figura 4-59, Figura 4-60, Figura 4-61, Figura 4-62 e Figura 4-63apresentam-se 

os espetros de energia dos movimentos do navio amarrado para os 6 GL. Para cada caso foi 

comparado o espetro do movimento com o espetro resultante da análise FFT da elevação da 

superfície livre na origem do navio, situada a meia-nau. O objetivo passa por perceber como 

responde o navio às frequências da agitação incidente.  
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Figura 4-58 – Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑥𝑥 e da 

elevação da superfície livre da água para o TCN na Configuração Atual. 

 

 

Figura 4-59 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑦𝑦 e da 

elevação da superfície livre da água para o TCN na Configuração Atual. 
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Figura 4-60 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑧𝑧 e da 

elevação da superfície livre da água para o TCN na Configuração Atual. 

 

 

Figura 4-61 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑥𝑥 e da 

elevação da superfície livre da água para o TCN na Nova Configuração. 
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Figura 4-62 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑦𝑦 e da 

elevação da superfície livre da água para o TCN na Nova Configuração. 

 

 

Figura 4-63 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑧𝑧 e da 

elevação da superfície livre da água para o TCN na Nova Configuração. 

 

Os resultados permitem identificar um desfasamento considerável entre o período de pico dos 

espetros dos movimentos de avanço, balanço e cabeceio com o período de pico do espetro da 

elevação da superfície no local da origem do navio, a meia-nau. De referir que embora nos 

movimentos de balanço e cabeceio fosse de certa forma expectável esse desfasamento o mesmo 
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não se sucede com o movimento de avanço, que sendo tipicamente um movimento de longo 

período, seria de esperar que fosse amplificado pela energia de baixa frequência da agitação 

incidente. No entanto, supondo o navio como estando situado sob um nodo de uma onda 

estacionária poderia explicar-se simultaneamente tanto o desfasamento do espetro do movimento 

de avanço do navio como a coincidência do espetro do movimento de arfagem, que é fortemente 

amplificado na frequência de pico da agitação incidente.  

O efeito positivo da Nova Configuração nos movimentos dos navios presentes no TCN para as 

condições de agitação simuladas é percetível na comparação da energia total dos diversos espetros 

de movimento do navio, Tabela 4-51. Verifica-se que o impacto da Nova Configuração não é o 

mesmo para todos os movimentos do navio, sentindo-se menos o efeito da modificação nos 

movimentos de arfagem e sobretudo nos movimentos de deriva, nos quais o efeito positivo da 

Nova Configuração é praticamente negligenciável. Para os restantes movimentos, a redução da 

energia é mais do que proporcional à redução da energia do espetro incidente.   

 

Tabela 4-51 - Efeitos da Nova Configuração na redução em percentagem da energia incidente e da 

energia movimentos do navio amarrado no TCN em relação à configuração atual, e efeito relativo da 

redução da energia incidente na redução da energia de cada um dos movimentos do navio.  

 Incidente Avanço Deriva Arfagem Balanço Cabeceio Guinada 

Redução 

Energia (%) 
55 59 1 33 85 76 59 

Redução 

Relativa (%/%) 
- 1.07 0.01 0.60 1.55 1.39 1.07 

 

Com a Nova Configuração a importância relativa dos movimentos de deriva nestas condições de 

agitação aumenta. Numa perspetiva de otimização pode ser interessante proceder à alteração do 

layout de amarração tipo atualmente utilizado. Nesse sentido, testou-se uma pequena variante do 

layout tipo atualmente usado no Porto de Leixões, sem alterar o número total de cabos empregues 

nem as suas propriedades mecânicas. 

Considerou-se o emprego de um dos lançantes de popa como través. A utilização de um layout 

com um través no cabeço 13 aparenta atingir o compromisso entre a redução significativa dos 

movimentos de deriva e a manutenção das amplitudes máximas do movimento de avanço, Figura 

4-64.   
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Figura 4-64 – Posição do centro de gravidade do navio no plano horizontal para o layout A, layout-tipo 

atualmente usado, e o layout B, proposto para a redução dos movimentos de deriva. 

 

No entanto, o estudo dos efeitos nos restantes movimentos do navio revela que se dá um aumento 

de cerca de 200% na amplitude significativa de guinada, promovida pela assimetria do layout, 

que ultrapassa os limites operacionais da PIANC, 2012 e está próximo das amplitudes máximas 

sugeridas nos limites operacionais de PIANC, 1995 e de Moes, 2000, para 100% de eficiência. A 

alteração no layout embora com muito impacto na redução dos movimentos de deriva, gera um 

problema anteriormente não existente com o movimento de guinada. Poderá, ainda assim ser uma 

hipótese a considerar, ponderadas as questões do efeito efetivo da guinada na produtividade e 

verificando o comportamento do layout quando em conjunto com as restantes ações como 

correntes e ventos. 

 

Tabela 4-52 - Máxima amplitude significativa do movimento do navio do TCN na Configuração Atual e na 

Nova Configuração. Comparação com o critério PIANC, 2012. 

 
Avanço 

(m) 

Deriva 

(m) 

Arfagem 

(m) 

Balanço 

(º) 

Cabeceio 

(º) 

Guinada 

(º) 

PIANC, 2012 0.2-0.4 0.4 0.3 1 0.3 0.3 

Configuração 

Atual 
0.129 0.124 0.083 0.154 0.084 0.235 

Nova 

Configuração 
0.083 0.123 0.068 0.060 0.041 0.151 

Nova/Atual 

(%) 64% 100% 82% 39% 49% 64% 

 

O navio do TCN pode ser considerado um navio porta-contentores de pequenas dimensões. 

Assim, admitiu-se a aplicação do critério da PIANC, 2012, Tabela 3-7, para a máxima amplitude 

significativa do movimento para eficiências de estiva de 95% em navios porta-contentores de 
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pequena dimensão. Verificou-se o cumprimento do critério para os 6 graus de liberdade do navio. 

Na comparação entre as duas configurações verificam-se efeitos positivos da Nova Configuração 

para o comportamento dos navios no TCN com uma redução substancial da amplitude 

significativa dos movimentos de avanço, balanço, cabeceio e guinada.   

 

O conceito de máxima amplitude significativa poderá perder alguma expressão face à extensão 

da série de movimento do navio. Tendo em conta que a simulação cobre um tempo virtual de 25 

min, de uma perspetiva mais conservadora, decidiu-se pela também verificação do cumprimento 

critério de D’Hont, 1999, Tabela 4-53, para a máxima amplitude do movimento do navio para 

100% de eficiência no processo de carga/descarga. A amplitude máxima é dada pelo desvio 

máximo em relação à posição média.  

Verifica-se, na Configuração Atual, o cumprimento do critério para todos os movimentos do navio 

à exceção do balanço e guinada, sendo que da Configuração Atual para a Nova Configuração, e 

com a redução generalizada dos movimentos do navio, o critério de D’Hont para o movimento de 

balanço passa a estar cumprido. Note-se na Tabela 3-5 que para a mesma definição de amplitude 

máxima, o critério PIANC, 1995, que serviu de base ao critério PIANC, 2012, aplicado na Tabela 

4-52, apresenta para o movimento de balanço um critério 625% mais “largo” e para o movimento 

de guinada um critério 500% mais “largo” que o critério D’Hont, 1999. Aliás, verifica-se o 

cumprimento de todos os restantes critérios da Tabela 3-5.  

O não cumprimento do critério para os movimentos de balanço e guinada pode não ser 

problemático, já que, como é referido em PIANC, 2012, as gruas STS modernas são capazes de 

ajustes do spreader, e por isso os critérios rotacionais de D’Hont poderão ser relaxados. 

 

Tabela 4-53 - Máxima amplitude do movimento do navio do TCN na Configuração Atual e na Nova 

Configuração. Comparação com o critério D’Hont, 1999. 

 
Avanço 

(m) 

Deriva 

(m) 

Arfagem 

(m) 

Balanço 

(º) 

Cabeceio 

(º) 

Guinada 

(º) 

D’Hondt, 

1999 0.24 0.22 0.2 0.24 0.4 0.1 

Configuração 

Atual 0.178 0.196 0.110 0.351 0.117 0.268 

Nova 

Configuração 0.121 0.163 0.070 0.130 0.061 0.220 

Nova/Atual 

(%) 68% 83% 64% 37% 52% 82% 

 

Para o movimento de avanço apenas, avaliou-se de forma simplificada a eficiência de um processo 

de carga a ocorrer no TCN nestas condições de agitação, tomando como critério de amplitude de 

avanço para colocação do contentor o valor 0.1 m, e considerado ainda um critério de velocidade 

0.05 m/s. O critério de 0.1 m tem que ver com o critério de acoplamento das baionetas do spreader 

na twist-lock, sem auxílio dos flippers, Tabela 3-6 e o valor de 0.05 m/s para o critério de 

velocidade é inspirado num exercício com algumas semelhanças elaborado por PIANC, 2012. 
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Nota para a forma como foi obtido o gráfico da velocidade, já que o modelo MA não permite 

fazer o cálculo automático da velocidade instantânea. Em alternativa, calcularam-se as 

velocidades médias entre os valores discretos do movimento do navio. Nas figuras seguintes, 

Figura 4-65, Figura 4-66, Figura 4-67, Figura 4-68 apresentam-se as séries de tempo do 

movimento de avanço do navio e da velocidade desse movimento para a Configuração Atual e 

Nova Configuração, com os limites de amplitude e de velocidade delineados.  

 

 

Figura 4-65 - Série de temporal do movimento de avanço do navio do TCN na Configuração Atual. 

 

 

Figura 4-66 - Série de tempo da velocidade do movimento de avanço do navio do TCN na Configuração 

Atual. 
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Figura 4-67 - Série de tempo da amplitude do movimento de avanço do navio do TCN na Nova 

Configuração. 

 

 

Figura 4-68 - Série de tempo da velocidade do movimento de avanço do navio do TCN na Nova 

Configuração. 

 

Verifica-se que o critério de velocidade não é o mais condicionante neste caso, já que a maioria 

das interrupções na operação se dá devido à excedência da tolerância de encaixe do spreader na 

twist-lock. Na Nova Configuração não há, aliás, nenhuma interrupção por excedência do critério 

de velocidade. A eficiência do terminal foi definida como o quociente entre o tempo útil de 

operação e o tempo total de operação, considerando a série de tempo simulada no MA. Verifica-

se que a eficiência nestas condições é já bastante elevada durante o período da simulação para a 

Configuração Atual, sendo que na Nova Configuração aumenta ainda 8% atingindo uma 

eficiência quase total, Tabela 4-54.  
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Tabela 4-54 - Eficiência do TCN na Configuração Atual e na Nova Configuração, quando condicionada 

pela amplitude e velocidade dos movimentos de avanço. 

 Tempo Total (s) 
Tempo de 

Interrupção (s) 
Eficiência (%) 

Configuração Atual 1474 144.5 90 

Nova Configuração 1474 27.5 98 

Diferença - 117 8 

 

Para o TCS realizou-se uma análise semelhantes à apresentada para o TCN. Primeiro, analisou-

se a resposta do navio à agitação incidente pela comparação dos espetros de energia para os 6 GL 

do navio com o espetro de energia da elevação na superfície na origem do navio do TCS. Os 

resultados apresentam-se na Figura 4-69, Figura 4-70, Figura 4-71, Figura 4-72, Figura 4-73 e 

Figura 4-74. 

 

 

Figura 4-69 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑥𝑥 e da 

elevação da superfície livre da água para o TCS na Configuração Atual. 
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Figura 4-70 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑦𝑦 e da 

elevação da superfície livre da água para o TCS na Configuração Atual. 

 

 

Figura 4-71 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑧𝑧 e da 

elevação da superfície livre da água para o TCS na Configuração Atual. 
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Figura 4-72 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑥𝑥 e da 

elevação da superfície livre da água para o TCS na Nova Configuração. 

 

 

Figura 4-73 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑦𝑦 e da 

elevação da superfície livre da água para o TCS na Nova Configuração. 
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Figura 4-74 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑧𝑧 e da 

elevação da superfície livre da água para o TCS na Nova Configuração. 

 

Os resultados mostram que para a Configuração Atual há uma elevada correspondência entre o 

espetro da agitação incidente e os espetros dos movimentos de avanço, guinada, arfagem, balanço 

e cabeceio assim como um desfasamento assinalável entre o período de pico da agitação incidente 

e o período de pico de deriva. O período de pico de deriva, que não apresenta alterações para as 

condições da Nova Configuração, toma um valor próximo dos 10 s, que pode ser considerado 

anormalmente baixo face aos períodos típicos de ressonância de navios porta-contentores.  

Na Nova Configuração os períodos de pico dos movimentos de avanço, guinada, arfagem e 

balanço mantêm-se praticamente coincidentes com o período de pico da agitação incidente, no 

entanto, verifica-se que nos movimentos de guinada, balanço e cabeceio o espetro de resposta é 

mais alargado. O efeito positivo da Nova Configuração nos movimentos dos navios presentes no 

TCS para as condições de agitação simuladas é percetível na comparação da energia total dos 

diversos espetros de movimento do navio, Tabela 4-55.  

 

Tabela 4-55 - Efeitos da Nova Configuração na redução em percentagem da energia incidente e da 

energia movimentos do navio amarrado no TCS em relação à configuração atual, e efeito relativo da 

redução da energia incidente na redução da energia de cada um dos movimentos do navio.  

 Incidente Avanço Deriva Arfagem Balanço Cabeceio Guinada 

Redução 

Energia (%) 
38 74 91 34 44 73 75 

Redução 

Relativa (%/%) 
- 1.945 2.388 0.892 1.158 1.914 1.97 
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O impacto da Nova Configuração é especialmente notório nos movimentos de avanço, deriva e 

guinada, para os quais a redução da energia é superior a 70% e nos quais a redução da energia do 

espetro da agitação incidente tem um efeito mais do que proporcional. Por exemplo, para o 

movimento de deriva a redução de 1% da energia incidente traduz-se numa redução de 2.4% na 

energia do movimento. Para os restantes movimentos, a redução da energia é mais do que 

proporcional à redução da energia do espetro incidente. 

Na comparação com o critério PIANC, 2012, verifica-se o cumprimento dos limites operacionais 

para todos os movimentos e ainda uma redução significativa das máximas amplitudes 

significativas com a Nova Configuração, Tabela 4-56. 

 

Tabela 4-56 - Máxima amplitude significativa do movimento do navio do TCS na Configuração Atual e na 

Nova Configuração. Comparação com o critério PIANC, 2012.  

 
Avanço 

(m) 

Deriva 

(m) 

Arfagem 

(m) 

Balanço 

(º) 

Cabeceio 

(º) 

Guinada 

(º) 

PIANC, 2012 0.2-0.4 0.4 0.3 1 0.3 0.3 

Configuração 

Atual 
0.113 0.012 0.091 0.074 0.023 0.017 

Nova Configuração 0.057 0.004 0.074 0.055 0.012 0.009 

Nova/Atual (%) 51% 30% 81% 75% 52% 50% 

 

Na Tabela 4-57 apresenta-se a verificação do critério D’Hont, 1999, para a máxima amplitude do 

movimento do navio do TCS. Verifica-se o não cumprimento do critério para o movimento de 

avanço na Configuração Atual, que excede em cerca de 36% o limite definido. O efeito positivo 

da Nova Configuração no comportamento dos navios no TCS já notado na verificação do critério 

PIANC, 2012, é à luz do critério de D’Hont, 1999, mais significativo, já que a redução de 

movimentos verificada permite que o movimento de avanço seja reduzido de tal forma que há um 

cumprimento total dos valores limites da amplitude.  

 

Tabela 4-57 - Máxima amplitude do movimento do navio do TCS na Configuração Atual e na Nova 

Configuração. Comparação com o critério D’Hont, 1999. 

 
Avanço 

(m) 

Deriva 

(m) 

Arfagem 

(m) 

Balanço 

(º) 

Cabeceio 

(º) 

Guinada 

(º) 

D’Hondt, 1999 0.24 0.22 0.2 0.24 0.4 0.1 

Configuração 

Atual 
0.325 0.025 0.108 0.116 0.040 0.072 

Nova 

Configuração 
0.154 0.008 0.080 0.079 0.023 0.024 

Nova/Atual 

(%) 
47% 31% 74% 68% 58% 33% 
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Verificou-se à semelhança do que foi feito para o TCN, a eficiência do terminal durante uma 

operação de carga nas condições simuladas de agitação marítima e as possíveis melhorias 

introduzidas com a Nova Configuração. As séries de tempo da amplitude do movimento e da 

velocidade do movimento do navio no TCS apresentam-se na Figura 4-75, Figura 4-76, Figura 

4-77 e Figura 4-78. Os valores da eficiência apresentam-se na Tabela 4-58. 

 

 

Figura 4-75 - Série de tempo da amplitude do movimento de avanço do navio do TCS na Configuração 

Atual. 

 

 

Figura 4-76 - Série de tempo da velocidade do movimento de avanço do navio do TCS na Configuração 

Atual. 
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Figura 4-77 - Série de tempo da amplitude movimento de avanço do navio do TCS na Nova Configuração. 

 

Figura 4-78 - Série de tempo da velocidade do movimento de avanço do navio do TCS na Configuração 

Atual. 

Tabela 4-58 - Eficiência do TCS na Configuração Atual e na Nova Configuração, quando condicionada 

pela amplitude e velocidade dos movimentos de avanço. 

 Tempo Total (s) 
Tempo de 

Interrupção (s) 
Eficiência (%) 

Configuração Atual 1474 252 83 

Nova Configuração 1474 22 99 

Diferença - 117 16 

 

A eficiência do TCS na Configuração Atual é inferior à do TCN na Configuração Atual, sendo 

que durante uma operação de carga de 25 min nas condições simuladas não seria possível efetuar 

a colocação do contentor no navio durante 4 dos 25 min. Apesar de estes 4 min em que o 

movimento de avanço excede os limites de movimento ou de velocidade indicadas pela PIANC, 

2012, não se traduzirem diretamente em 4 min de atraso nas operações pois haveriam ainda fatores 



Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 
 

186 

 

a considerar como o intervalo entre carregamentos e a duração do próprio carregamento, são ainda 

assim um valor bastante considerável.  

A Nova Configuração torna a operação de carregamento possível durante praticamente a 

totalidade do tempo de simulação considerado, com um aumento da produtividade de 16%. Numa 

situação de descarga, admitindo o uso de flippers, que aumentam a tolerância de encaixe, o tempo 

em que não seria possível efetuar o descarregamento na Configuração Atual seria inferior a 1 min 

(50 s) e seria sempre possível na Nova Configuração. 

 

4.3.4. NOVO TERMINAL DE CONTENTORES 

Nesta secção serão apresentados os elementos do estudo do comportamento de navios amarrados 

no NTC. Uma parte significativa da aplicação é semelhante à já apresentada em detalhe para o 

TCN e TCS pelo que serão omitidas grande partes das justificações intermédias. Na Tabela 4-59 

apresentam-se as características da grelha correspondente ao navio de projeto do NTC e na Tabela 

4-60 a parametrização de alguns dos aspetos geométricos do mesmo.  

 

Tabela 4-59 - Características do modelo "Container 1". 

Tipo Porta-Contentores 

Nº Painéis 1499 

LOA (m) 300 

Boca (m) 40.2 

Pontal (m) 24.66 

Perfil 

Longitudina

l  

Vista 

Frontal 

 

Vista 3-D 
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Tabela 4-60 - Parametrização do navio de projeto NTC a partir do modelo “Container 1”. Para o navio de 

projeto do NTC, teve-se por base a grelha do modelo “Container 1”, Tabela 4-60. 

  NTC 

Profundidade de água (m) 18 

Escala X 0.86 

 Y 0.88 

 Z 0.88 

Raio de Giração rxx (m) 12 

 ryy (m) 75 

 rzz (m) 75 

Parâmetros Verticais Centro de gravidade (m) 13.87 

 Calado (m) 13.7 

 Altura do convés (m) 24.66 

Estatísticas do Navio Volume Submerso (m3) 93709 

 

A aplicação do modelo MA no caso da Nova Configuração carecia do conhecimento dos 

elementos fixos que irão compor o sistema de amarração do NTC. De forma a que o cálculo dos 

movimentos do navio pudesse ser feito em condições plausíveis decidiu-se proceder a um 

dimensionamento das defensas do terminal. Tomou-se como referência o catálogo de defensas do 

fabricante Trelleborg AB e a sua gama de defensas cónicas.  

O método de dimensionamento aplicado é do tipo determinístico e seguiu, na maioria dos passos, 

o guia de dimensionamento do fabricante que por sua vez, é baseado no método de 

dimensionamento de defensas da PIANC, 2002. A expressão geral da energia de acostagem de 

um navio é dada por, 

 𝐸 =
1

2
 ∆ 𝑉𝐵

2 𝐶𝑀𝐶𝐸𝐶𝑠𝐶𝑐 (4.4) 

em que ∆ é o deslocamento do navio,  𝑉𝐵 é a velocidade na acostagem, e 𝐶𝑀, 𝐶𝐸, 𝐶𝑠, 𝐶𝑐 são, 

respetivamente, os coeficientes de massa adicionada, excentricidade da acostagem, rigidez 

relativa do casco do navio e de configuração do cais. Primeiro, foi necessário estimar o 

deslocamento do navio de projeto do NTC, do qual se conheciam apenas as dimensões do calado 

máximo, comprimento fora-a-fora e boca. Para estimar o deslocamento ∆ tiveram-se por base as 

dimensões típicas dos navios porta-contentores Pós-Panamax conforme sugerido no ROM 3.1, 

1999. O navio de projeto parece enquadrar-se algures entre o navio-tipo de porte 70000 t e 90000 

t. 
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Tabela 4-61 - Dimensões típicas de navios porta-contentores de classe Pós-Panamax (adaptado de ROM 

3.1, 1999). 

D.W.T (t) ∆ (t) 𝑳𝒐𝒂 (m) 𝑳𝒑𝒑(𝒎) 𝑩 (𝒎) 𝑻 (𝒎) 𝑪𝑩 

90 000 126 000 313 298 42.8 14.5 0.66 

80 000 112 000 300 284 40.3 14.5 0.66 

70 000 100 000 280 266 41.8 13.8 0.64 

 

Verifica-se que, para estas gamas de porte dos navios, o coeficiente de bloco, 𝐶𝐵, é pouco variável. 

Tomando, por hipótese que o navio de projeto tem um 𝐶𝐵 de 0.65 e sendo este coeficiente 

proporcional ao deslocamento do navio é então possível estimar o deslocamento, ∆, pela 

expressão, 

 𝐶𝐵 =  
∆

𝛾𝑠𝑤𝐿𝑝𝑝𝐵 𝑇
 (4.5) 

em que 𝛾𝑠𝑤 é o peso volúmico da água do mar, de 10.07 𝑘𝑁/𝑚3, 𝐿𝑝𝑝 o comprimento entre 

perpendiculares, 𝐵 a boca e 𝑇 o calado do navio. O 𝐿𝑝𝑝 é desconhecido, conhece-se o 

comprimento fora-a-fora do navio, 𝐿𝑜𝑎. Para estimar o 𝐿𝑜𝑎 a partir do 𝐿𝑝𝑝 calculou-se o quociente 

entre estas duas dimensões para o navios-tipo da Tabela 4-61. Verificou-se uma relação constante 

de 1.05. Assim, o comprimento entre perpendiculares do navio de projeto foi estimado em 285.5 

m. A partir da expressão 4.4 calculou-se o deslocamento para o navio de projeto em 105000 

toneladas.  

Para determinar a velocidade na acostagem utilizaram-se as curvas de Brolsma, Figura 4-79, 

(PIANC, 2002). As velocidades determinadas a partir das curvas de Brolsma dependem da maior 

ou menor facilidade na aproximação, da exposição do cais e da dimensão do navio. Ora, o Porto 

de Leixões, e em particular o terminal em estudo, encontra-se bem protegido da agitação marítima 

embora esteja mais suscetível à ação do vento.  

 

Figura 4-79 - Curva de Brolsma. 
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Não sendo conhecidos estudos em relação às condições da manobra de acostagem do NTC, tendo 

em conta o alargamento que será feito da bacia de rotação na Nova Configuração, poder-se-á 

perspetivar que serão criadas condições para que a aproximação ao cais seja feita em boas 

condições. As curvas de Brolsma são classificadas de acordo com a Tabela 4-62. Ainda assim, 

face à incerteza em relação à caracterização das condições de acostagem, optou-se por uma curva 

mais conservadora, 𝑑. 

 

Tabela 4-62 - Classificação das condições de acostagem para as curvas de Brolsma (2002). 

Curva 
Dificuldade da 

Aproximação 

Nível de Exposição 

a Fácil abrigado 

b Difícil  abrigado 

c Fácil  exposto 

d Moderada  exposto 

E Difícil abrigado 

 

A velocidade de acostagem a partir da curva d pode ser calculada pela expressão aproximada, 

 𝑉(𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑) ≈ 0.742 ∆−0.330 (𝑚𝑚 𝑠⁄ ) (4.6) 

e foi determinada em 0.16 m/s. Outras fontes sugerem a consideração de velocidades de 

acostagem mais conservadoras, como algumas práticas internacionais que sugerem a 

consideração de uma velocidade de 0.30 m/s a um ângulo de aproximação entre 10 a 15º ou 

Lackner e Hansen que referem que em condições de vento moderadas e condições de aproximação 

moderadas dever-se-á considerar uma velocidade de aproximação de 0.20 m/s (Alfredini, et al., 

2014). Optou-se por assumir o valor calculado pela curva de Brolsma.  

Existem alguns métodos empíricos, Tabela 4-63, para determinar o coeficiente de massa 

adicionada, 𝐶𝑀, como o método de Stelson, método de Vasco Costa, 1964, método de Shigera 

Ueda, 1981, ou da PIANC, 2002. Serão comparados os três últimos, já que o método de Stelson 

é mais aconselhado para determinar o coeficiente de massa adicionada em acostagem navio-navio 

em águas profundas. O método PIANC, 2002, envolve um fator 𝐾𝐶/𝑇 que representa o quociente 

entre a folga sob a quilha do navio e o calado do navio. A situação mais penalizadora em termos 

do aumento da massa adicionada ocorre para menores folgas sob a quilha, ou seja, em situação 

de BMAV. No caso de estudo, nessas condições, a folga sobre a quilha é 0.3 m, já que os fundos 

na zona do NTC estão a -14 m ZH. 

Tabela 4-63 - Cálculo do 𝐶𝑀. 

𝑩 = 𝟒𝟎. 𝟐 𝒎 𝑻 =  𝟏𝟑. 𝟕 𝒎 𝑪𝑩 = 𝟎. 𝟔𝟓 𝑲𝑪 = 𝟎. 𝟑 

Fórmula Empírica 𝑪𝑴 

Vasco Costa, 

1964 
1 +

2 𝐶

𝐵
 1.68 

Shigera Ueda, 

1981 

𝜋 𝐶

2 𝐵 𝐶𝐵 
 0.81 

PIANC, 2002 1.8, se 
𝐾𝐶

𝑇
≤ 0.1 1.80 
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O valor mais conservativo é obtido pela expressão PIANC, 2002, no entanto foi obtido a partir de 

uma situação que se pode considerar irrealista uma vez que ao considerar a hipótese de o navio 

de projeto entrar no porto em BMAV e à carga máxima, a folga sob a quilha não seria suficiente, 

por exemplo, para assegurar o aumento do calado em situação dinâmica. Assim tomou-se o valor 

obtido pela fórmula de Vasco Costa, 1964. 

O coeficiente de excentricidade introduz o efeito da dissipação de energia na rotação do navio em 

contacto com a defensa pelo facto de a manobra de acostagem não se fazer paralela ao cais, Tabela 

4-64. É dado pela expressão,  

 
𝐶𝐸 =

𝐾2 + (𝑅2 cos2(𝛾))

𝐾2 + 𝑅2
 (4.7) 

em que 𝐾 é o raio de giração, 𝑅 a distância entre o centro de gravidade do navio e o ponto de 

impacto, 𝛾 é o ângulo do vetor velocidade. O raio de giração por sua vez pode ser estimado pela 

fórmula empírica, 

 𝐾 = ((0.19 𝐶𝐵) + 0.11) ∗ 𝐿𝑝𝑝 (4.8) 

conforme a simbologia até agora usada, 𝑅 pode ser calculado pela expressão, 

 

𝑅 = √(
𝐿𝑝𝑝

2
− 𝑥)

2

+ (
𝐵

2
)

2

  (4.9) 

em que 𝑥 é função do tipo de acostagem. Foi considerado o caso intermédio de acostagem. Nessas 

condições 𝑥 é dado por, 

 𝑥 =
𝐿𝑝𝑝

3
 (4.10) 

Por fim, o ângulo do vetor velocidade é obtido por, 

 𝛾 = 90º − α − arc cos (
𝐵

2 𝑅
) (4.11) 

em que α é o ângulo da acostagem. Não sendo possível determinar com rigor, é usual neste tipo 

de dimensionamento admitirem-se valores entre os 10 e os 15º. Foi assumido o ângulo de 15º. 

 

Tabela 4-64 - Tabela síntese do cálculo do coeficiente de excentricidade, 𝐶𝐸. 

𝑩 = 𝟒𝟎. 𝟐 𝒎 𝑳𝒑𝒑 = 𝟐𝟖𝟓. 𝟓 𝒎 𝑪𝑩 = 𝟎. 𝟔𝟓 𝛂 = 𝟏𝟓º 

𝑲 66.66 

𝑹 51.65 

𝒙 95.17 

𝜸 73.44 

𝑪𝑬 0.655 

 

O coeficiente de configuração do cais, 𝐶𝐶, tem em conta o “efeito de almofada de água” que 

ocorre devido ao aprisionamento de uma massa de água entre o casco do navio e a superfície de 

acostagem. O efeito é especialmente importante em estruturas de paramento frontal fechado, e é 

em muito condicionado pela folga sob a quilha do navio. O NTC será à partida uma estrutura de 

paramento frontal fechado, pois é a prática mais comum em terminais de contentores. Nesse caso, 

e como o quociente 𝐾𝑐/𝑇 é sempre inferior a 0.5, 𝐶𝐶 toma o valor de 0.8.  
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As defensas do tipo cónico são consideradas “suaves”, e não provocam a deformação do casco 

do navio, recebendo da totalidade a energia do impacto, e por isso o coeficiente de amortecimento 

𝐶𝑠, deve ser assumido como unitário. A energia anormal de impacto 𝐸𝐴, corresponde à ocorrência 

de situações extraordinárias como falha do motor do navio, erro humano, entre outras. Não é mais 

do que a aplicação de um fator de segurança à energia de impacto calculado pelo método cinético. 

Em PIANC, 2002, aconselha-se, para navios porta-contentores de maior porte, a aplicação de um 

fator de segurança igual a 1.5.  Na Tabela 4-65 apresenta-se o o valor final da energia do navio 

na manobra de acostagem após o conhecimento de todos os coeficientes.  

 

Tabela 4-65 – Tabela síntese do cálculo da energia do navio na manobra de acostagem. 

∆ 105000 𝑡 

𝑽𝑩 0.160 𝑚/𝑠 

𝑪𝑴 1.68 

𝑪𝑬 0.655 

𝑪𝒔 1.0 

𝑪𝒄 0.8 

𝑬 1181 𝑘𝑁𝑚 

𝑬𝑨 1772 𝑘𝑁𝑚 

 

Para a seleção da defensa há a considerar ainda como a energia do impacto do navio se poderá 

dividir entre as defensas. A situação de dimensionamento mais desfavorável ocorre para a 

situação em que a energia é absorvida apenas por uma defensa. No entanto, poderá ser adotado 

um espaçamento suficientemente reduzido entre defensas de tal forma que garanta que o contacto 

do navio na acostagem se faça por duas defensas, distribuindo a energia do impacto pelas duas. 

Para assegurar que o contacto se realiza por duas defensas e que não há contacto do casco do 

navio com o cais devido à curvatura da proa, o espaçamento entre defensas deve ser estimado a 

partir de, 

 𝑠 ≤ 2 √𝑅𝐵
2 − (𝑅𝐵 − 𝑃𝑈 + 𝛿𝐹 + 𝐶)2 (4.12) 

em que 𝑠 é o espaçamento entre defensas, 𝑅𝐵 o raio da proa, 𝑃𝑈 a projeção horizontal da defensa 

(incluindo painel e revestimento do painel), 𝛿𝐹 a deformação na defensa e 𝐶 é a distância mínima 

entre o costado do navio e o cais. O cálculo do espaçamento será afetado pelas dimensões da 

defensa escolhida, que por sua vez poderá ter de ser alterada em função do ângulo de compressão 

da acostagem com esse espaçamento de defensas. A energia de impacto que cada defensa tem de 

absorver, 𝐸𝐴/2, é de 886 kNm. Numa primeira iteração considerou-se a aplicação do modelo SCN 

1300 F1.2, Tabela 4-66. 

 

Tabela 4-66 – Características de desempenho da defensa SCN 1300 F1.2. 

SCN 1300 F1.2 

CV 
𝐸 869.0 kNm 

𝑅 1120.8 kNm 

RPD 
𝐸𝑅 942.9 kNm 

𝑅𝑟 1216.1 kN 
CV: desempenho a baixa velocidade de compressão e constante; Ângulo de compressão =  𝟎º; Temperatura 𝟐𝟑 ∓  𝟓º𝑪 

 

RPD: Velocidade na acostagem = 𝟎. 𝟏𝟓 𝒎/𝒔; Ângulo de compressão =  𝟎º; Temperatura 𝟐𝟑 ∓  𝟓º𝑪; RPD = CV*FT (fator de 

temperatura) *FA(fator de ângulo)*FV(fator de velocidade) 
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Admitindo que o painel, com revestimento, tem uma espessura total de 300 mm, aos quais se 

juntam os 1300 mm da defensa, a projeção horizontal da defensa sem compressão é de 1600 mm. 

A energia de acostagem de projeto é 886 kNm, 94% da energia nominal, o que corresponde a uma 

deformação da defensa de cerca de 70%, 910 mm. A distância mínima entre o costado do navio 

e o cais a considerar deverá estar entre os 5 e os 15% da projeção horizontal da defensa não 

comprimida. Tomou-se o valor intermédio de 10% dessa projeção, ou seja, 𝐶 toma o valor de 160 

mm. Para estimar o raio da proa, o fabricante sugere curvas empíricas que permitem estimar o 

raio em função da do tipo de navio e do deslocamento do navio. A partir da curva da Figura 4-80 

estimou-se o raio da proa em 185 m. 

 

 

Figura 4-80 - Raio da proa de um navio porta-contentores em função do deslocamento (Fentek, 2000). 

O espaçamento máximo entre defensas 𝑆𝑚𝑎𝑥 foi determinado nesta primeira iteração em 28 m. 

Para este espaçamento o verdadeiro ângulo de contacto do casco com a defensa em planta 𝜃𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 

é dado por, 

 𝜃𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (
𝑆

2 𝑅𝐵 
) (4.13) 

que foi calculado em 0.001º. Pode ainda ser considerada a curvatura do flare para ter em conta o 

ângulo da deformação em perfil, Figura 4-81. Thoresen, 2003 refere que para navios porta-

contentores a fazer a aproximação o ângulo do flare poderá ir desde os 10º até aos 40º, dependendo 

do ângulo de aproximação. O efeito do ângulo de compressão da defensa introduz-se na resposta 

da defensa pela aplicação de um fator de ângulo, que é multiplicado pelo valor de 𝐸𝑅.  

 

 

Figura 4-81 – Deformação em ângulo da defensa, em planta e em perfil. 
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Para o ângulo considerado, 15º, o fabricante propõe um fator de ângulo de 0.856. A velocidade 

no momento do impacto também tem influência no valor de 𝐸𝑅. Para a velocidade considerada 

na determinação da energia de acostagem, 0.160 m/s, o tempo de compressão é dado pela 

expressão,  

 𝑡 =
𝑑

0.74 𝑉𝐵

 (4.14) 

em que 𝑑 é a deformação correspondente a 72% de deformação da defensa, ou seja, neste caso, 

936 mm. O tempo de deformação é de aproximadamente 7.9 s, o que se traduz num fator de 

velocidade de 1.09. Com estes coeficientes é possível calcular os valores de desempenho RPD, 

Tabela 4-67. 

 

Tabela 4-67 - Cálculo dos valores RPD da defensa SCN 1300 F1.2 nas condições de velocidade da 

acostagem e ângulo de compressão consideradas no dimensionamento 

𝜃 = 15º 𝑡 = 7.9 s 

  

FA (para energia) 0.856 

FA (para reação) 0.950 

FV 1.09 

𝑬 869 kNm 

𝑬𝑹 811 kNm 

𝑹𝑹 1160.6 kN 

 

Nas condições de acostagem consideradas, a defensa SCN 1300 F1.2 não é suficiente. Optou-se 

assim, como solução final, pela utilização de defensas cónicas SCN 1300 F1.6, espaçadas de 28 

m. 

 

Tabela 4-68 - Características de performance da defensa SCN 1300 F1.6 escolhida, nas condições de 

velocidade da acostagem e ângulo de compressão consideradas no dimensionamento  

SCN 1300 F1.6 

CV 
𝐸 957 kNm 

𝑅 1246.6 kNm 

RPD 
𝐸𝑅 890 kNm 

𝑅𝑟 1290.9 kN 
CV: performance a baixa velocidade de compressão constante; Ângulo de compressão =  𝟎º; Temperatura 𝟐𝟑 ∓  𝟓º𝑪 

 

RPD: Velocidade na acostagem = 𝟎. 𝟏𝟔𝟎 𝒎/𝒔; Ângulo de compressão =  𝟏𝟓º; Temperatura 𝟐𝟑 ∓  𝟓º𝑪; RPD = CV*FT(fator 

de temperatura)*FA(fator de ângulo)*FV(fator de velocidade) 

 

Procedeu-se também ao dimensionamento do painel para verificação da pressão no casco do navio 

no momento do impacto. Alguns valores típicos da máxima tensão admissível em função do tipo 

de navio e classe do navio constam na Tabela 4-69. 
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Tabela 4-69 - Pressão admissível no casco do navio porta-contentores em função do tipo de navio. 

Guia de dimensionamento 

Fentek 

Porta-contentores Pós-

Panamax 
200 a 300 kN/m2 

PIANC, 2002 
Porta-contentores de 4ª 

geração 
≤ 250 𝑘𝑁/𝑚2 

 

A pressão 𝑃 no casco do navio é determinada por,  

 𝑃 =
𝑅𝑅

𝐻 𝐿
 (4.15) 

em que 𝑅𝑅 é a reação da defensa, conforme as características na Tabela 4-68, e 𝐻 ∗ 𝐿 é a área do 

painel excluindo a área de bordos chanfrados. A seleção das dimensões do painel deverá ter em 

conta o diâmetro da secção que faz o contacto com o painel, que é de 1275 mm, e a variação 

máxima do nível de água devido às marés no local, que é de 4 m. Sugere-se por exemplo um 

painel 2 ∗ 4.5 𝑚2, cujo valor correspondente da pressão no casco é de cerca de 140 𝑘𝑁/𝑚2.  

Considerou-se um revestimento do painel em UHMW-PE, à semelhança do que foi também 

admitido para as defensas cónicas do TCS. O dimensionamento completo dos painéis, e das 

correntes da defensa, não foi feito por não serem inputs considerados necessários à configuração 

do modelo MA.  

As curvas de energia-deformação e de reação-deformação a aplicar no modelo MA foram 

calculadas a partir das curvas genéricas para a performance em CV (constant velocity 

compression), pois representam melhor o comportamento do navio amarrado. Na performance 

CV considera-se um ângulo de compressão de 0º, o que é razoável visto que na amarração o 

contacto do navio com a defensa é feito pelo costado e não pela proa. Os valores de performance 

RPD são mais indicados para caracterizar o comportamento da defensa durante a acostagem. Na 

Tabela 4-70 encontram-se as principais dimensões da defensa.  

 

Tabela 4-70 - Principais Dimensões do modelo SCN 1300 (Fentek, 2000) de acordo com a Figura 4-17. 

H (mm) ΦW (mm) ΦU (mm) C (mm) D (mm) ΦB (mm) ΦS (mm) Z (mm) Peso (kg) 

1300 1280 1275 65-90 50-58 1900 1100 195 2455 

 

A curva de deformação genérica apresenta-se na Figura 4-18. Os valores intermédios das curvas 

de performance para o modelo SCN 1300 F1.6, calculadas a partir dos valores de 𝐸 e 𝑅 são dados 

na Tabela 4-71 e 4-72. 

 

Tabela 4-71 - Valores intermédios das curvas de performance do modelo SCN 1300 F1.6. 

D(%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 

E 0 10 38 77 144 211 297 383 479 

R 0 237 486 735 935 1109 1209 1247 1222 

 



 Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 

 

195 

 

Tabela 4-72 - Valores intermédios das curvas de performance do modelo SCN 1300 F1.6 (continuação). 

D(%) 45 50 55 60 65 70 72 75  

E 565 641 718 785 852 919 957 1014  

R 1147 1047 960 910 960 1134 1247 1471  

 

Feito o dimensionamento, estão presentes todos os elementos para proceder à configuração do 

modelo do NTC no MA. A posição dos guinchos e buzinas ou cabeços no navio foram definidos 

conforme se apresenta na Tabela 4-73 e na Tabela 4-74, respetivamente. A representação gráfica 

dos atributos espaciais do navio pode ser vista na Figura 4-82, retirada diretamente da GUI do 

software. 

 

Tabela 4-73 - Posição das buzinas ou cabeços, relativos a meia-nau do navio do NTC. 

X (m) Y (m) Z (m) 

145.3829 1.5605 27.1 

137.5405 8.2713 27.1 

145.3829 -1.5606 27.1 

137.5405 -8.2714 27.1 

122.0589 -15.1468 27.1 

-135.7841 -18.0123 24.7 

-148.5009 -7.9861 24.7 

-148.7723 -3.0671 24.7 

-148.7723 3.067 24.7 

-148.5009 7.986 24.7 

 

 

Tabela 4-74 – Posição dos guinchos relativos a meia-nau do navio do NTC. 

X (m) Y (m) Z (m) 

130.7328 7.5997 27.1 

135.1454 0.1569 27.1 

131.3871 -7.1383 27.1 

-141.6563 -8.4099 24.7 

-144.8589 -3.3398 24.7 

-144.74 3.0724 24.7 

-141.6563 8.4099 24.7 
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Figura 4-82 - GUI da configuração dos atributos espaciais do navio do NTC no M21 MA. 

 

A configuração do sistema de defensas para o modelo foi baseada no pré-dimensionamento das 

defensas do NTC apresentado anteriormente nesta secção e na qual foi proposta a utilização de 

defensas cónicas modelo SCN 1300 F1.6. As curvas de desempenho genéricas introduzidas no 

modelo correspondem às da Figura 4-18 e as características mecânicas da defensa correspondem 

às do desempenho CV da Tabela 4-66. O valor do coeficiente de atrito adoptado foi de 0.09125, 

à semelhança do que foi admitido para os painéis das defensas do TCS. A configuração de fender 

profile definida para o NTC é então apresentada na Tabela 4-75.  

 

Tabela 4-75 – Fender profile definido para o NTC. 

Defensa Fentek SCN 1300 F1.6 

Reação máxima (kN) 1247 

Deformação máxima (m) 1.3 

Deformação limite (%) 74.811 

Coeficiente de atrito 0.09125 

Coeficiente de amortecimento 

linear (kg/s) 
0 

Curva deformação-reação Figura 4-18 

 

Desconhecendo-se quais os tipos de cabos que poderão equipar o navio de projeto do NTC, 

decidiu-se verificar qual o comportamento do navio com o layout proposto, para dois casos 

“extremos”: um em que são usadas amarras mais “moles” e outro com amarras “rijas”, e ainda 

para um caso intermédio. O diâmetro dos cabos de amarração é tal que a tensão mínima de rotura 

é aproximadamente a mesma. Considerou-se, por hipótese, o emprego de cabos com força de 

rotura total de cerca de 100 t. Este valor tem em conta as forças de rotura estimadas para os cabos 

dos navios observados no TCN e TCS, e admite uma evolução proporcional da força de rotura 

total dos cabos com o aumento do porte do navio. Foram usados valores reais de forças de rotura 

de cabos disponíveis no mercado. Assim, partindo das curvas de força-alongamento da Figura 

2-23, considerou-se no Caso A a utilização de cabos de polipropileno novos, para o Caso B, o 

mesmo tipo de cabo, de polipropileno, mas com elevado uso, e para o Caso C a utilização de 

cabos de aço IWRC. Definiram-se line profiles para ambos os casos conforme consta na Tabela 

4-76.   
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Tabela 4-76 – Line profiles definidos para os Casos A, B e C do NTC. 

 Caso A Caso B Caso C 

Cabo (material/diâmetro) 
Polipropileno Novo 86 

mm 

Polipropileno Usado 

86 mm 
Aço IWRC 38 mm 

Força de rotura total (t) 107 107 103 

Carga limite (%) 50 50 55 

Coeficiente de 

amortecimento linear 

(Kg/s) 

0 0 0 

Coeficiente de 

amortecimento 

quadrático (Kg/m) 

0 0 0 

Curva extensão-reação Figura 4-83 Figura 4-83 Figura 4-83 

 

 

Figura 4-83 - Curva extensão-reação genérica para cabos de aço IWRC e para cabos de polipropileno 

novos e usados. 

 

A definição da port data no modelo partiu do valor do espaçamento calculado no pré-

dimensionamento da solução de defensas, o qual toma o valor de 28 m. Esse mesmo valor foi 

então admitido tanto para o espaçamento entre defensas como para o espaçamento entre os 

cabeços de amarração. Esta distribuição dos cabeços de amarração, apesar de cumprir as 

indicações de vários autores para o espaçamento máximo entre cabeços, condiciona bastante as 

possibilidades de definição do layout do navio de projeto. Seria, portanto, de considerar numa 

abordagem futura, as possíveis vantagens da redução dos espaçamentos entre os cabeços de 

amarração. Na Tabela 4-77 apresenta-se a posição dos cabeços de amarração do NTC, aos quais 

quais amarram cabos no layout proposto. A altura dos cabeços de amarração no modelo foi 

estabelecida a 30 cm acima da cota do cais. 
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Tabela 4-77 - Posição dos cabeços de amarração relativa à projeção local e ao nível de água. 

Referência X (m) Y (m) Z (m) 

NTC1 -47750.9 168321 2.3 

NTC2 -47734.8 168298.2 2.3 

NTC4 -47702.5 168252.4 2.3 

NTC10 -47605.5 168115.2 2.3 

NTC12 -47573.6 168069.2 2.3 

NTC13 -47557.5 168046.3 2.3 

  

Tendo em conta o regime de marés local, considerou-se a hipótese de posicionar a defensa a 2 m 

ZH. Além disso, à semelhança do que foi feito para as defensas do TCN e TCS, considerou-se 

que a força de reação da defensa atua numa direção perpendicular à orientação do eixo 

longitudinal do navio. Assim, as defensas foram configuradas conforme consta na Tabela 4-78. 

 

Tabela 4-78 - Posição das defensas no NTC, relativamente à projeção local e ao nível de água. 

X (m) Y (m) Z (m) Dir. Força (º) 

-47736.672 168295.4553 -2 -145 

-47720.51 168272.5907 -2 -145 

-47704.3481 168249.7261 -2 -145 

-47688.1861 168226.8615 -2 -145 

-47672.0241 168203.9968 -2 -145 

-47655.8621 168181.1322 -2 -145 

-47639.7002 168158.2676 -2 -145 

-47623.5382 168135.403 -2 -145 

-47607.3762 168112.5384 -2 -145 

-47591.6793 168089.3451 -2 -145 

-47575.5173 168066.4804 -2 -145 

 

O posicionamento do navio no cais é praticamente auto-imposto pelas dimensões do mesmo, já 

que este ocupa quase por completo a totalidade da extensão da frente de acostagem. Ainda assim 

tentou-se otimizar o posicionamento do mesmo, procurando a simetria da amarração. Com o 

espaçamento proposto e considerando que as posições das buzinas ou cabeços no navio deverão 

ser próximas das admitidas na Tabela 4-73, sugere-se posicionar o navio com a proa 

sensivelmente a meio caminho entre o cabeço NTC1 e o cabeço NTC2, Tabela 4-79. Desta forma, 

o ângulo de amarração das regeiras de proa e popa é sensivelmente o mesmo. Emboras os 

lançantes sejam mais difíceis de compatibilizar já que à popa as buzinas estão alinhadas enquanto 

à proa tal não acontece, o posicionamento sugerido parece atingir um bom compromisso entre a 

rigidez dos grupos de lançantes de popa e proa.  
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Tabela 4-79 - Posicionamento e orientação do navio no cais. 

 X (m) Y (m) Rotação (º) 

NTC -47676.8 1681734 125 

 

O layout proposto foi baseado na hipótese de o navio poder ser equipado com até 16 cabos de 

amarração. Assim, o layout inical testado para os casos A e B é o que consta da Tabela 4-80, 

visível no modelo na Figura 4-84. PIANC, 1995, aconselha, para navios com porte acima dos 40 

000 t, que se sejam empregues 16 cabos, sendo que em relação ao layout da Tabela 4-19 são 

acrescentados dois traveses, um à proa e outro à popa. No entanto, a referência é relativa a 

petroleiros.  

 

 

Tabela 4-80 – Caracterização do layout de amarração tipo do navio de projeto no NTC em função do tipo 

de cabo, número de cabos e cabeços onde amarram.  

Cabo de Amarração Número Cabeço(s) 

Proa Lançantes de proa 4 NTC1 

Traveses de proa 2 NTC2 

Regeiras de proa 2 NTC4 

Popa Regeiras de popa 2 NTC10 

Traveses de popa 2 NTC12 

Lançantes de popa 4 NTC12 

 

 

Figura 4-84 - Vista do navio do NTC após a configuração total do sistema de amarração. 
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As condições ambientais e os parâmetros de simulação foram parametrizados de forma igual às 

simulações do TCN e TCS e, portanto, de acordo com a Tabela 4-47 e Tabela 4-48, 

respetivamente.  

Na Figura 4-85, Figura 4-86 e Figura 4-87 apresentam-se os espetros de energia dos movimentos 

do navio amarrado para os seus 6 GL. 

 

 

Figura 4-85 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑥𝑥 e da 

elevação da superfície livre da água para o caso A do NTC. 
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Figura 4-86 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑦𝑦 e da 

elevação da superfície livre da água para o caso A do NTC. 

 

 

Figura 4-87 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑧𝑧 e da 

elevação da superfície livre da água para o caso A do NTC. 

 

Para os movimentos no plano horizontal verifica-se a ocorrência do período de pico do 

movimento de avanço para períodos superiores ao período de pico do espetro de elevação da 

superfície livre da água na origem do navio; uma quase coincidência no caso do movimento de 
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deriva; e, no caso do movimento de guinada, volta-se a verificar um desfasamento maior, sendo 

que, à semelhança do que acontece com o movimento de avanço, o período de pico é maior que 

o do espetro de elevação da superfície livre da água. No espetro de energia do movimento de 

guinada ocorre um pico de energia de bastante importância relativa para um período ligeiramente 

superior ao período de pico. O mesmo se verifica, de certa forma, no movimento de deriva, no 

entanto, o “pico secundário” tem menor importância relativa.  

Para os movimentos no plano vertical as conclusões são semelhantes. Os períodos de pico dos 

movimentos de arfagem e cabeceio apresentam um desfasamento e são superiores ao período de 

pico do espetro de elevação da superfície da água, enquanto que o balanço apresenta um período 

de pico praticamente coincidente com este. No entanto há ainda a notar no caso do movimento de 

balanço a existência de energia com bastante importância relativa na gama de perídos de 15 a 30 

s. No movimento de cabeceio existe um “pico secundário” relevante para um período inferior ao 

período de pico do espetro do movimento de cabeceio, e mais próximo do período de pico do 

espetro de elevação da superfície livre da água.  

Ao contrário dos navios do TCN e TCS para os quais se considerou viável a aplicação do critério 

apresentado em PIANC, 2012, para navios porta-contentores de pequenas dimensões, para o navio 

de projeto do NTC, este não seria adequado. Fez-se então a verificação dos limites operacionais 

através do critério de D’Hont, 1999, apesar de poderem ser considerados demasiados restritivos 

no que diz respeito aos movimentos rotacionais, Tabela 4-81.  

 

 

Tabela 4-81 - Máxima amplitude do movimento do navio do NTC para o caso A. Comparação com o 

critério D’Hont, 1999.  

 
Avanço 

(m) 

Deriva 

(m) 

Arfagem 

(m) 

Balanço 

(º) 

Cabeceio 

(º) 

Guinada 

(º) 

D’Hondt, 

1999 0.24 0.22 0.20 0.24 0.40 0.10 

Caso A-1 1.605 0.075 0.073 0.066 0.030 0.127 

 

Nas condições simuladas verifica-se o não cumprimento dos critérios para o movimento de 

avanço e, menos importante, para o movimento de guinada. No caso do movimento de avanço o 

valor recomendado é largamente ultrapassado o que pode indiciar também risco de que sejam 

ultrapassados os limites de segurança. A Figura 4-88 mostra a evolução da força desenvolvida 

nos cabos que amarram o navio do NTC e a carga limite, correspondente a 50% do MBL. A 

Figura 4-89 mostra a evolução da força de reação nas defensas durante o período da simulação e 

em relação à força de reação máxima.  
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Figura 4-88 - Força nos cabos de amarração do navio amarrado no NTC para o Caso A-1. 
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Figura 4-89 – Força de reação das defensas do NTC para o Caso A-1. 

 

Apesar da elevada amplitude dos movimentos horizontais verifica-se que não há risco de rotura 

dos cabos como das defensas, ou seja, pode-se dizer que com uma configuração de amarração 

“mole”, o navio poderia, nestas condições de agitação marítima, permanecer amarrado sem que 

ocorressem danos nas estruturas do porto.  

Tendo em conta que os movimentos do navio estão muito dependentes, naturalmente, da rigidez 

dos cabos, e dessa forma, da força total de rotura dos mesmos, acaba por ser mais interessante 

verificar a sensibilidade do comportamento do navio a alterações do layout do que propriamente 

apenas avaliar o cumprimento dos critérios de operacionalidade dos movimentos do navio 

amarrado para as condições específicas conjeturadas (no caso, de que os cabos do navio têm força 

de rotura de cerca de 100 t). Assim, para o caso A, do navio do NTC se apresentar com amarras 

“moles”, verificou-se que a alteração do layout substituindo um través à proa e à popa por dois 

lançantes a partir das buzinas mais afastadas do cais favorecia a redução do movimento de avanço, 

com algum prejuízo dos movimentos de deriva e balanço, embora dentro dos limites, e prejuízo 

considerável do movimento de guinada. Verificou-se que esta configuração, Tabela 4-82, tinha 

efeitos mais positivos na redução do movimento de avanço do que, por exemplo, a substituição 

de duas regeiras por dois lançantes.  
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Tabela 4-82 - Caracterização do layout de amarração A-2 do navio de projeto no NTC em função do tipo 

de cabo, número de cabos e cabeços onde amarram.  

Cabo de Amarração Número Cabeço(s) 

Proa Lançantes de proa 5 NTC1 

Traveses de proa 1 NTC2 

Regeiras de proa 2 NTC4 

Popa Regeiras de popa 2 NTC10 

Traveses de popa 1 NTC12 

Lançantes de popa 5 NTC12 

 

Apesar da adição de regeiras ser a solução mais intuitiva para a redução dos movimentos de 

avanço, neste caso o sucesso da aplicação dos lançantes poderá estar relacionado com o maior 

equilíbrio entre o ligeiro aumento da rigidez do sistema de amarração do navio para o modo de 

avanço e o aproveitamento do atrito nas defensas para a redução dos movimentos. Verificou-se 

que com outros esquemas de amarração, nomeadamente com adição de lançantes com menor 

ângulo com a horizontal, o aumento da rigidez para o modo de avanço pode resultar, neste caso, 

num aumento significativo dos movimentos máximos do navio possivelmente por ocorrer uma 

aproximação do período de resposta ressonante do navio amarado nesse modo de oscilação ao 

período de oscilação da bacia junto ao NTC, conforme é possível verificar na Figura 4-85.  

Na Tabela 4-83 é possível verificar as diferenças no comportamento do navio no que diz respeito 

à máxima amplitude do movimento nos vários graus de liberdade com a introdução das alterações 

ao layout anteriormente referidas. Na Figura 4-90 é visível o percurso do centro de gravidade do 

navio durante o período da simulação. O que esta análise gráfica permite perceber é que as 

reduções das maiores amplitudes do movimento de avanço do navio vêm não só à custa de um 

aumento do movimento de deriva, como é possível comprovar na Tabela 4-83, mas também de 

um aumento generalizado dos movimentos de avanço de menor amplitude. Tal é comprovado 

pelo cálculo da amplitude significativa do movimento de avanço para ambas as configurações, 

em que a amplitude significativa do movimento de avanço no caso A-1 é de 0.232 𝑚 e no caso 

A-2 aumenta para 0.310 𝑚, ou seja, um aumento de 34%. 

 

Tabela 4-83 - Máxima amplitude do movimento do navio do NTC com o layout A-1 e A-2, para o mesmo 

nível de pré-tensão dos cabos de amarração (10 ton). Comparação com o critério D’Hont, 1999. 

 
Avanço 

(m) 

Deriva 

(m) 

Arfagem 

(m) 

Balanço 

(º) 

Cabeceio 

(º) 

Guinada 

(º) 

D’Hondt, 

1999 0.24 0.22 0.20 0.24 0.40 0.10 

Caso A-1 1.605 0.075 0.073 0.066 0.030 0.127 

Caso A-2 1.449 0.096 0.073 0.071 0.030 0.226 

A-2/A-1 (%) 90 128 100 108 100 178 
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Figura 4-90 - Posição do centro de gravidade do navio no plano horizontal para o caso A-1, 

correspondente ao layout inicial, e para o caso A-2, proposto para redução do movimento de avanço. 

 

Para melhorar o comportamento do navio a solução pode passar por aumentar o nível de pré-

tensionamento aplicado nos cabos de amarração. Ao fazê-lo há uma atuação a dois níveis: 

aumento da compressão das defensas e resultante aumento das forças de atrito; aumento da rigidez 

do sistema, já que em cabos de fibras sintéticas como poliéster ou polipropileno módulo de Young 

é crescente com a deformação do cabo. O aumento das forças de pré-tensionamento nos cabos de 

amarração estará limitado pela resistência dos próprios cabos e pela resistência das defensas, à 

compressão e ao corte. Poderá estar ainda limitado pelas forças máximas admissíveis para o 

próprio guincho e para os cabeços, embora neste caso esses fatores não serão tidos em conta. 

Foram calculados os movimentos do navio para 4 valores crescentes de pré-tensionamento dos 

cabos e respetiva tensão gerada nos cabos e nas defensas do cais. Na Figura 4-91 apresentam-se 

os resultados obtidos. Como se pode verificar o aumento do pré-tensionamento tem um efeito 

bastante significativo na redução dos movimentos de avanço. Ainda assim, apenas para valores 

do pré-tensionamento de cerca de 30 t se consegue cumprir o critério de D’Hont, 1999, para a 

máxima amplitude do movimento de avanço. Essa opção não é, no entanto, viável já que para 

esse valor de pré-tensionamento uma das defensas atinge o valor de reação de projeto para as 

condições simuladas. De facto, como se verifica, as defensas são o elemento que condiciona o 

aumento das forças de pré-tensionamento, já que a máxima tensão registada num cabo é de apenas 

60% da tensão limite admissível. Verifica-se também que a partir de determinados níveis de pré-

tensionamento, o pré-tensionamento passa a ter efeitos negativos em alguns dos outros 

movimentos do navio que não o avanço, nomeadamente o balanço. Este efeito negativo não tem 

muita expressão comparativamente ao benefício que é obtido para o movimento de avanço. 

Possivelmente poderá estar relacionado com o aumento da rigidez do sistema do modo de balanço 

e ocorrência de algum fenómeno de ressonância.  

Apesar de o aumento possível das forças de pré-tensionamento não ser suficiente, neste caso, para 

assegurar o cumprimento dos limites operacionais definidos por D’Hont, 1999, para o nível de 



 Conceção de Terminais para Navios Porta-Contentores 

 

207 

 

eficiência de 100% das operações, segundo os critérios PIANC, 1995, para 50% de eficiência das 

operações, com um pré-tensionamento dos cabos de amarração a partir das 14 t seria possível 

trabalhar acima desse limiar de eficiência. O sucesso do pré-tensionamento para a mitigação dos 

movimentos de avanço do navio poderá ser ainda superior ao aqui calculado tendo em conta que 

foi admitido um valor conservador para o coeficiente de atrito das defensas.    

 

 

Figura 4-91 - Evolução dos movimentos do navio amarrado, máxima compressão nas defensas e máxima 

tensão nos cabos de amarração com o aumento das forças de pré-tensionamento para o layout A-2. 

 

Para o Caso B, com a amarração de rigidez “intermédia”, verifica-se para os movimentos no plano 

horizontal, em relação ao Caso A, a perda de importância relativa da energia nos períodos que 

correspondem aos períodos de pico da resposta no caso. Apesar de, tanto para o avanço, Figura 

4-92, como para a guinada, Figura 4-94, o período de pico ser o mesmo que na resposta em 

amarras “moles”, a densisade de energia é inferior para esses períodos em termos absolutos, e em 

termos relativos, já que aparecem outros picos de energia em frequências mais elevadas com 

valores de energia na mesma ordem de grandeza. Para o caso da deriva o aumento de rigidez 

modifica de tal forma o comportamento em relação ao Caso A que há uma diminuição do período 

de pico e aumenta a importância da resposta na banda de frequência entre os 0.02 Hz e 0.03Hz. 

Verifica-se ainda que para os três movimentos: avanço, deriva e guinada, e ao contrário do que 

acontece com o layout A, os períodos de pico da resposta do navio estão desfasados do período 

de pico do espetro da elevação da superfície.  

Relativamente ao comportamento do navio para os movimentos no plano vertical, Figura 4-93, 

não há alterações significativas da resposta em arfagem e em cabeceio, embora, para o movimento 

de cabeceio haja uma ligeira redução da energia da banda de frequências entre 0.02 e 0.04 Hz e 

um aumento de energia no período de pico. Ou seja, o movimento de cabeceio tem com este 

layout um comportamento aparentemente menos rígido, o que contraria de certa forma o que era 

expectável, já que a amarração é mais rígida. O comportamento para o movimento de balanço 

corresponde ao expectável com o aumento da rigidez do sistema a traduzir-se num aumento 
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relativo da energia próximo dos 0.08 Hz e numa diminuição acentuada da energia para os 0.02 

Hz.  

 

 

Figura 4-92 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑥𝑥 e da 

elevação da superfície livre da água para o caso B do NTC. 

 

 

Figura 4-93 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑦𝑦 e da 

elevação da superfície livre da água para o caso B do NTC. 
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Figura 4-94 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑧𝑧 e da 

elevação da superfície livre da água para o caso B do NTC. 

 

Com este esquema de rigidez “intermédio” há uma redução generalizada dos movimentos do 

navio por comparação ao esquema “mole”, Tabela 4-84. Essa redução é especialmente expressiva 

nos casos do movimento de avanço e de guinada. O primeiro sofre uma redução da máxima 

amplitude do movimento durante o período simulado para aproximadamente ¼ do valor que 

apresenta para o Caso A e o segundo sofre uma redução para cerca de metade do valor que lhe 

corresponde no Caso A. A redução do movimento de guinada será porventura resultado da 

combinação entre o efeito direto da amarração na redução dos movimentos de guinada e o efeito 

indireto da redução dos movimentos de avanço já que este tipo de movimentos tem têndencia a 

iniciar uma rotação do navio segundo o eixo zz.    

 

Tabela 4-84 - Máxima amplitude do movimento do navio do NTC para o Caso B. Comparação com o 

critério D’Hont, 1999. 

 
Avanço 

(m) 

Deriva 

(m) 

Arfagem 

(m) 

Balanço 

(º) 

Cabeceio 

(º) 

Guinada 

(º) 

D’Hondt, 

1999 0.24 0.22 0.20 0.24 0.40 0.10 

Caso B-1 0.416 0.062 0.072 0.053 0.029 0.058 

 

 

O movimento de avanço é destacadamente aquele que apresenta maiores amplitudes, seja em 

termos de máxima amplitude como da amplitude significativa dos movimentos. Foram testados 

vários layouts alternativos com vista a melhorar o comportamento do navio para os movimentos 
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de avanço. Neste caso, e ao contrário do que se tinha verificado para o Caso A, a solução que 

apresenta melhores resultados passa por sacrificar um través à proa e outro à popa para adicionar 

duas regeiras, Tabela 4-85.  

 

Tabela 4-85 - Caracterização do layout de amarração B-2 do navio de projeto no NTC em função do tipo 

de cabo, número de cabos e cabeços onde amarram.  

Cabo de Amarração Número Cabeço(s) 

Proa Lançantes de proa 4 NTC1 

Traveses de proa 1 NTC2 

Regeiras de proa 3 NTC4 

Popa Regeiras de popa 3 NTC10 

Traveses de popa 1 NTC12 

Lançantes de popa 4 NTC12 

 

 

A alteração do layout provoca uma redução da máxima amplitude do movimento de avanço e 

deriva e um aumento da máxima amplitude do movimento de balanço e guinada, Tabela 4-86. Os 

movimentos de arfagem e cabeceio permanecem praticamente inalterados.  

Apesar de em termos relativos o agravamento do movimento de guinada ser várias vezes superior 

à redução atingida com o movimento de avanço, os impactos da redução dos movimentos de 

avanço na produtividade são como foi já discutido, superiores. A explicação para o aumento dos 

movimentos de guinada, apesar da diminuição do movimento de avanço, sabendo da forma como 

se interrelacionam esses movimentos, estará muito possivelmente diretamente relacionada com a 

retirada dos traveses, que pelos motivos discutidos na secção 2.3.3 desempenham um papel 

fundamental em impedir a rotação do navio.  

 

Tabela 4-86 -  Máxima amplitude do movimento do navio do NTC com o layout B-1 e B-2, para o mesmo 

nível de pré-tensão dos cabos de amarração (10 t). Comparação com o critério D’Hont, 1999. 

 
Avanço 

(m) 

Deriva 

(m) 

Arfagem 

(m) 

Balanço 

(º) 

Cabeceio 

(º) 

Guinada 

(º) 

D’Hondt, 

1999 0.24 0.22 0.2 0.24 0.4 0.1 

Caso B-1 0.416 0.062 0.072 0.053 0.029 0.058 

Caso B-2 0.370 0.059 0.072 0.057 0.029 0.136 

B-2/B-1 (%) 89 96 101 108 99 232 

 

Na Figura 4-95 é aparente uma maior concentração dos movimentos do navio junto à posição de 

referência para o esquema B-2. De facto, ao calcular a amplitude significativa dos movimentos 
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através dos espetros de densidade de energia confirma-se uma redução de 15% da amplitude 

significativa do movimento de avanço. Em contrapartida regista-se, também, um aumento da 

amplitude significativa do movimento de deriva em 13 %, apesar da diminuição da amplitude 

máxima, e ainda dos movimentos de balanço e guinada em cerca de 60 e 30%, respetivamente. 

 

 

Figura 4-95 - Posição do centro de gravidade do navio no plano horizontal para o caso B-1, 

correspondente ao layout inicial, e para o caso B-2, proposto para redução do movimento de avanço. 

 

À semelhança do que foi feito para o Caso A testou-se a evolução dos movimentos do navio com 

o aumento do pré-tensionamento dos cabos de amarração, Figura 4-96. Uma das conclusões mais 

imeadiatas é que devido à redução dos movimentos, sobretudo deriva e guinada, associados ao 

Caso B a magnitude das forças aplicadas nas defensas é inferior o que permite em última análise 

atingir níveis de pré-tensionamento superiores. O que se constata imediatamente é que é possível 

para as condições de agitação impostas para o NTC manter o navio a trabalhar a 100% de 

eficiência segundo os critérios de D’Hont, 1999, e com as defensas na pior situação a 90% da 

tensão limite, ou seja, ainda em condições de segurança. A principal redução de movimentos dá-

se ao nível dos movimentos de avanço, mas ainda assim, há até valores de pré-tensionamento de 

20 t uma redução muito assinalável da máxima amplitude do movimento de guinada.  
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Figura 4-96 - Evolução dos movimentos do navio amarrado, máxima compressão nas defensas e máxima 

tensão nos cabos de amarração com o aumento das forças de pré-tensionamento para o layout B-2. 

 

Para o caso de o navio se apresentar com amarras rígidas, Caso C, é possível verificar que para 

os movimentos no plano horizontal há desfasamento entre as frequências de pico do espetro do 

navio e da elevação da superfície de água, Figura 4-97. Esse desfasamento é em todos os casos 

no sentido dos menores períodos de oscilação. Para o movimento de deriva verifica-se um 

alargamento do espetro, com uma parte significativa da energia a situar-se na gama de frequências 

em que o espetro de elevação de superfície livre é menos energético.  

No que diz respeito aos movimentos de arfagem e de cabeceio, Figura 4-98 e Figura 4-99, 

constata-se a pouca influência do sistema de amarração no comportamento do navio. No caso do 

movimento de balanço ocorre, no entanto, uma amplificação da resposta do navio 

comparativamente à configuração “mole”, dando-se uma coincidência dos vários picos de energia 

com os do espetro da elevação da superfície livre. 
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Figura 4-97 – Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑥𝑥 e da 

elevação da superfície livre da água para o caso C do NTC. 

 

 

Figura 4-98 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑦𝑦 e da 

elevação da superfície livre da água para o caso C do NTC. 
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Figura 4-99 - Análise espetral das séries temporais dos movimentos de translação e rotação em 𝑧𝑧 e da 

elevação da superfície livre da água para o caso C do NTC. 

 

Na Tabela 4-87 apresenta-se a verificação dos limites operacionais tendo em conta o critério de 

D’Hont, 1999. Nas condições pressupostas todos os limites são cumpridos. A forma como o 

comportamento do navio para este layout se desenvolve em relação à agitação no NTC, mostrada 

na Figura 4-97 e na Figura 4-98, leva a crer que não será possível conseguir melhorias 

significativas no comportamento do navio através de alterações do esquema de amarração. Os 

movimentos que são mais decisivamente afetados pelo sistema de amarração: avanço, deriva e 

guinada, já têm para este layout valores muito satisfatórios, pelo que o layout inicialmente 

proposto se pode considerar aceitável.  

 

Tabela 4-87 – Máxima amplitude do movimento do navio do NTC para o Caso C. Comparação com o 

critério D’Hont, 1999.  

 
Avanço 

(m) 

Deriva 

(m) 

Arfagem 

(m) 

Balanço 

(º) 

Cabeceio 

(º) 

Guinada 

(º) 

D’Hondt, 

1999 0.24 0.22 0.20 0.24 0.40 0.10 

Caso C 0.076 0.031 0.072 0.089 0.032 0.026 

 

Os cabos rígidos como os de aço IWRC têm uma capacidade de absorção de energia inferior aos 

de fibra, o que faz com que, embora os movimentos do navio no Caso C sejam bastante inferiores 

aos do Caso A ou B, as forças atingidas nos cabos de amarração durante o período simulado são 

superiores, como se pode verificar na Figura 4-100. Os cabos que apresentam maior tensão são 

os traveses.  
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Figura 4-100 – Força aplicada nos cabos de amarração do navio do NTC para o Caso C. 

Fruto da redução dos movimentos face ao Caso A e ao Caso B os valores da força de reação das 

defensas são inferiores, Figura 4-101.  

 

Figura 4-101 - Reação das defensas do NTC para o Caso C. 
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5 
CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

5.1. CONCLUSÕES 

O estudo numérico realizado não permite extraír conclusões definitivas acerca da totalidade dos 

efeitos que a reconfiguração do Porto de Leixões poderá ter no comportamento dos navios 

amarrados nos terminais Norte e Sul. Ainda assim, para as condições simuladas, e 

correspondentes a níveis de agitação com rumo W ao largo que foram igualados ou superados 

apenas em 7 ou menos dias em cada ano ao longo de 20 anos, foi possível identificar uma série 

de vantagens que poderão advir da aplicação da extensão do quebramar e da reconfiguração do 

porto, como:  

• Diminuição da energia total da agitação nos terminais Norte e Sul; 

• [TCN] redução significativa dos movimentos de balanço e cabeceio, e menos notável 

nos movimentos de avanço e arfagem. No movimento de deriva as amplitudes máximas 

do movimento mantêm-se inalteradas;  

• [TCN] passam a ser cumpridos os limites operacionais de D’Hont, 1999, para o 

movimento de balanço; 

• [TCN] melhorias de 8% na eficiência do terminal segundo a avaliação da eficiência do 

terminal baseada num critério de colocação das baionetas nas twist-locks,  

• [TCN] alteração na Nova Configuração do esquema de amarração tipicamente usado 

atualmente, com a aplicação de um dos lançantes de popa como través demonstra 

competência na redução dos movimentos de deriva sem aumentar as amplitudes 

máximas de avanço. No entanto, agrava significativamente o movimento de guinada.  

• [TCS] redução significativa dos movimentos de avanço, deriva, cabeceio e guinada, e 

menos assinalável nos movimentos de arfagem e balanço; 

• [TCS] passam a cumprir-se os limites operacionais de D’Hont, 1999, para o movimento 

de avanço;  

• [TCS] melhorias de 16% na eficiência do terminal segundo a avaliação da eficiência do 

terminal baseada num critério de colocação das baionetas nas twist-locks.  

Em relação ao Novo Terminal de Contentores as principais conclusões obtidas foram:  

•  [Caso A] o esquema de amarração mais favorável para um navio que se apresente com 

um sistema de amarração “mole” é composto de 5 lançantes, 1 través e 2 regeiras à popa 

e proa;  
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• [Caso A] o aumento das forças de pré-tensionamento apresenta efeitos muito favoráveis 

na redução dos movimentos de avanço e guinada, no entanto a partir de determinados 

níveis de pré-tensionamento tem efeitos negativos nos movimentos de balanço;  

• [Caso A] nas condições de agitação admitidas não haverão condições para carregar o 

navio, no entanto, não é necessário que este abandone o cais;  

• [Caso B] o layout mais favorável para um navio que se apresente com um sistema de 

amarração de rigidez “intermédia” é composto de 4 lançantes, 1 través e 3 regeiras à popa 

e proa; 

• [Caso B] o aumento das forças de pré-tensionamento pode permitir operar com eficiência 

máximas, sem risco de rotura de cabos e defensas; 

• [Caso C] o layout mais favorável para um navio que se apresente com um sistema de 

amarração “duro” é composto de 4 lançantes, 2 traveses e 2 regeiras à popa e proa;  

• [Caso C] será possível operar praticamente todo o ano com eficiência máxima.  

 

5.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Considera-se que partindo dos modelos de batimetria criados e das várias parametrizações dos 

modelos feitas, poderiam neste momento ser produzidas uma série de análise complementares 

num mais curto espaço de tempo, que contribuíriam certamente para que se pudessem extraír 

conclusões mais significativas acerca dos efeitos da Nova Configuração no comportamento dos 

navios amarrados nos terminais de contentores de Leixões. Identificam-se então os seguintes 

pontos como possíveis desenvolvimentos futuros do trabalho iniciado com esta dissertação:  

• Refinamento da batimetria, nomeadamente nas zonas dos taludes dos quebramares e das 

praias;  

• Inclusão dos efeitos dos ventos e das correntes, tanto na modelação da propagação de 

ondas para o interior do porto, como dos efeitos diretos destas ações no comportamento 

do navio; 

• Simulação da propagação de ondas para outras condições de agitação, nomeadamente, 

agitação com rumo NW e SW; 

• Verificação do comportamento dos navios para diferentes estados de carga, 

nomeadamente em lastro;  

• Estudo de uma gama mais alargada de navios; 

• Análise dos efeitos da passagem de navios, especialmente, o efeito no TCN da passagem 

de navios de e para o TCS e também os efeitos no TCN da manobra de navios do NTC 

e vice-versa; 

• Estudo mais aprofundado dos cabos que equipam os navios do Porto de Leixões, para as 

várias dimensões do mesmo de forma a criar modelos mais realistas dos esquemas de 

amarração-tipo aplicados; 

• Aprimoramento dos esquemas de amarração-tipo aplicados nos terminais do Porto de 

Leixões.  
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