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5.    CASO DE ESTUDO – O TERMINAL DE PETROLEIROS DO PORTO DE LEIXÕES 

5.1. INTRODUÇÃO 

Perante a complexidade que o comportamento de navios amarrados tem subjacente, a modelação física 
assume, usualmente, um papel de relevo nos estudos realizados neste domínio da engenharia costeira e 
portuária. De facto, os modelos físicos, mesmo tratando-se de reproduções simplificadas da realidade, 
permitem a reprodução dos fenómenos que mais condicionam a resposta do navio depois de amarrado. 
Por outro lado, o ambiente laboratorial proporciona condições “controláveis” e “adaptáveis”, e os testes 
podem ser repetidos em condições quase idênticas, o que raramente é possível no protótipo. 

O presente capítulo apresenta a motivação e a relevância do trabalho efectuado, e serve também como 
introdução ao capítulo 6, relativo ao estudo experimental do comportamento de um navio amarrado no 
Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões, que constitui o caso de estudo desta dissertação. 
Na apresentação do caso de estudo é incluída a descrição do posto de acostagem, a caracterização das 
principais acções do ambiente marítimo-portuário (agitação marítima, vento, correntes e marés), e uma 
descrição detalhada das condições operacionais existentes e das mais prováveis causas dos problemas 
de operacionalidade sentidos. De facto, nas situações mais críticas, os navios amarrados no Posto “A” 
podem apresentar movimentos de amplitude elevada (eventualmente com a rotura de alguns cabos de 
amarração), e as operações de carga e descarga tornam-se difíceis ou mesmo impossíveis de realizar em 
condições de segurança. Em algumas situações, o navio é obrigado a abandonar o cais e a esperar por 
melhores condições para retomar as operações de movimentação de granéis líquidos.  

Por último é apresentado, sumariamente, o Projecto de I&D ‘DOLPHIN’, que integra três abordagens 
distintas, mas complementares, ao estudo do comportamento de navios amarrados: modelação física, 
modelação numérica, assim como a realização de medições da amplitude dos movimentos de navios 
amarrados no protótipo e a utilização desses resultados na validação de modelos físicos e numéricos. 

5.2. RELEVÂNCIA DO ESTUDO E MOTIVAÇÃO 

Tradicionalmente, as condições de tranquilidade portuária eram definidas com base, exclusivamente, 
numa altura de onda medida em frente a um determinado cais. Nessa abordagem simplista considera-
se que enquanto essa altura de onda não ultrapassar um limite pré-definido, tendo em conta o porte dos 
navios que utilizam esse posto, as condições de operacionalidade não são afectadas. 

No entanto, como os capítulos anteriores procuraram demonstrar, a problemática do comportamento de 
navios amarrados em portos é muito complexa e dificilmente enquadrável na abordagem referida. A 
simples constatação de que muitas das situações críticas envolvendo navios amarrados ocorrem durante 
períodos em que as condições de agitação são relativamente calmas, com alturas de onda junto ao cais 
inferiores ao limite referido, serviria para desaconselhar a utilização de um critério tão elementar como 
o apresentado. Nas condições referidas, essas situações críticas estão frequentemente relacionadas com 
a ocorrência de ondas de longo período ou de ressonância portuária, que induzem nos navios amarrados 
movimentos de grande amplitude e período (e.g. Shiraishi et al., 1999; Sakakibara e Kubo, 2008b). De 
facto, a acção das ondas de longo período, directa ou indirectamente, é uma das principais causas dos 
problemas envolvendo navios amarrados, um pouco por todo o mundo (e.g. Morais e Abecasis, 1978; 
Viggósson, 1988; Neves, 1997; Sakakibara et al., 2001; Uzaki et al., 2004; Moes, 2004; Yoneyama et 
al., 2004a; Shiraishi et al., 2006; Sakakibara e Kubo, 2008a; van der Molen e Moes, 2009). Alguns 
acidentes graves estão também relacionados com a utilização de sistemas de amarração inadequados 
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às condições locais (e.g. Bruun, 1989; OCIMF, 2007) e com outras solicitações do ambiente marítimo 
(e.g. Ueda, 1988b). 

Normalmente, esses acidentes têm em comum a rotura de cabos de amarração e de defensas, deslizes 
nos guinchos de amarração e a ocorrência de movimentos do navio amarrado de grande amplitude 
(Schellin e Ostergaard, 1995; Shiraishi e Sasa, 2000). Podem também ocorrer danos no navio, no cais 
e nas estruturas adjacentes, Morais e Abecasis, 1978, bem como a perda de vidas humanas. 

Nos casos mais delicados, quando estão envolvidos navios utilizados no transporte de cargas perigosas 
(e.g. petroleiros, transportadores de LPG e de LNG), esses movimentos de grande amplitude podem 
originar, para além de estragos nos sistemas de movimentação de carga (braços de carga e de descarga) 
e danos muito importantes no navio (em resultado de eventuais colisões com o cais ou outras estruturas 
portuárias adjacentes), poluição ambiental, risco de incêndio e de explosão, com consequências muito 
graves, Thomas, 2005.  

Neste contexto, os custos operacionais (e.g. resultantes da falta de condições de operacionalidade, da 
reparação dos estragos causados nos acidentes, e do tempo de paragem na operação do terminal e do 
navio, para a reparação desses estragos) e os riscos ambientais e de segurança associados, não apenas 
ao comportamento do navio quando imobilizados junto das estruturas de acostagem e amarração, mas 
também durante a sua manobra de acostagem, justificam um esforço de investigação continuado, no 
sentido de melhor se compreender toda a dinâmica do sistema constituído pelo navio, o seu sistema de 
amarração e as condições do ambiente marítimo-portuário.  

Ainda que numa fase preliminar do desenvolvimento de um porto ou terminal portuário, o emprego do 
critério da altura de onda (máxima) se possa justificar, é importante salientar que tendo em conta o 
estado actual do conhecimento, apenas os critérios baseados no comportamento do navio amarrado, 
nomeadamente na amplitude dos seus movimentos e nas forças aplicadas nos elementos do seu sistema 
de amarração, se podem considerar aceitáveis. Para esta mudança contribuiu, parcialmente, o aumento 
das dimensões dos navios usados no transporte de mercadorias. Com efeito, os navios de grande porte, 
depois de amarrados, são pouco sensíveis às ondas de curto período (vagas), mas o seu comportamento 
é condicionado pela ondulação (15 a 25 s) e, em particular, pelas ondas de longo período (30 a 200 s), 
Weiler e Dekker, 2003. Os critérios do tipo referido, baseados em requisitos de operacionalidade e de 
eficiência, devem ter em linha de conta, não apenas o tipo e as dimensões do navio, mas também as 
características dos equipamentos de movimentação de cargas, Ueda e Shiraishi, 1988, entre outros. 

Com efeito, o comportamento de um navio amarrado é função, não só da altura de onda e do seu porte, 
mas também do período e da direcção da agitação marítima (Davies et al., 2001), das características do 
seu sistema de amarração (Ueda, 1988a; Sakakibara e Kubo, 2008b; Rosa Santos et al., 2009b) e do cais 
(Sakakibara e Kubo, 2008c), do estado de carga do navio (van der Molen e Ligteringen, 2005) e da folga 
sob a quilha (Rosa Santos et al., 2008b), dos agrupamentos de ondas (Neves et al., 2003), dos efeitos 
dinâmicos associados à acção do vento (Ueda, 1988b), entre outros factores. 

Como já foi referido anteriormente, perante a complexidade do problema em análise, a concepção e o 
dimensionamento de novas instalações portuárias devem ser efectuados tendo em atenção a observância 
de critérios baseados na operacionalidade e na eficiência. Esta abordagem requer que a resposta do navio 
amarrado seja avaliada, preferencialmente, para diferentes condições/cenários. 

A modelação física é uma das mais abrangentes e fiáveis ferramentas para o estudo do comportamento 
de navios amarrados (Moes e Hough, 1999; van der Molen e Moes, 2009). Mesmo tratando-se de uma 
reprodução simplificada da realidade física, esses modelos permitem a simulação dos fenómenos que 
mais condicionam a resposta do navio amarrado (não só os que estão totalmente compreendidos, mas 
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também os que são ainda desconhecidos). A aplicação destes modelos pode justificar-se, por exemplo, 
na fase de concepção de um novo porto ou terminal portuário, ou na avaliação das repercussões de 
certas intervenções efectuadas no porto nas condições operacionais de um dado cais. O objectivo é 
sempre o desenvolvimento de soluções optimizadas, que garantam eficiência nas operações portuárias 
e, simuladamente, condições de amarração seguras.  

A modelação física pode também ser utilizada com o objectivo de melhorar as condições operacionais 
de um determinado posto de acostagem. Como foi referido anteriormente, o comportamento dos navios 
amarrados num porto é influenciado por vários factores, sendo usualmente difícil determinar com rigor 
quais são as causas que estão na origem dos problemas de operacionalidade existentes. A caracterização 
incompleta (ou incorrecta) desses problemas dificulta o processo de selecção da solução mais adequada 
aos mesmos. Com efeito, a definição de várias hipóteses de intervenção alternativas coloca o problema 
da selecção da solução mais eficaz para a situação particular em análise, e daquela que apresenta custos 
mais reduzidos (análise de custo-benefício).  

Os movimentos de navios amarrados em portos têm sido controlados, quase exclusivamente, através 
de obras dispendiosas, construídas com o objectivo de proteger (ou de abrigar) o navio das acções mais 
importantes do ambiente marítimo (e.g. quebramares). No entanto, e como foi referido anteriormente, 
muitos dos problemas envolvendo navios amarrados estão relacionados com a ocorrência de ondas de 
longo período (livres e ligadas) e com fenómenos de ressonância na bacia portuária. Para este tipo de 
problemas, as obras referidas oferecem uma protecção muito reduzida. 

Com efeito, quando os problemas de operacionalidade e de segurança são devidos, principalmente, à 
acção da agitação de longo período que entra no porto, o aumento do comprimento dos quebramares 
exteriores não se traduz, na generalidade das situações, numa melhoria significativa das condições 
existentes. A Figura 5.1 mostra que o prolongamento de 300 m do quebramar exterior do porto não se 
traduz numa redução significativa da amplitude dos movimentos de avanço e de deriva do navio, para 
a orientação da agitação considerada.  

 

 

Figura 5.1 – Efeito do prolongamento do quebramar exterior nos movimentos de avanço e de 
deriva de um navio transportador de LNG de 125 000 dwt (adaptado de Gravesen, 2005). 
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Por outro lado, se ao maior comprimento do(s) quebramar(es) corresponder uma entrada do porto mais 
estreita, a bacia portuária poderá ficar mais facilmente exposta a situações de ressonância, Rita, 1995a. 
Além disso, a manobra de entrada dos navios no porto torna-se mais difícil, sendo também necessário 
um grande investimento para levar a cabo esse tipo de intervenção.  

No entanto, os efeitos da ressonância podem ser minimizados, ou até evitados, através da modificação 
das características do sistema de amarração. Com efeito, um navio amarrado constitui um sistema 
dinâmico com seis graus de liberdade, cada um com uma frequência natural de oscilação. A alteração 
das características elásticas dos cabos de amarração e das defensas pode permitir o afastamento dessas 
frequências naturais, quer das frequências das ondas de longo período características do local, quer das 
frequências de ressonância da bacia portuária em que se insere o posto de acostagem. Este exemplo 
mostra a importância que, em algumas situações particulares, a alteração das características do sistema 
de amarração do navio pode ter quando comparada com a construção, ou o prolongamento, de obras 
de abrigo. 

As características reflectoras do paramento frontal da estrutura de acostagem (vertical fechado, ponte-
cais, etc.) podem também influenciar o comportamento de um navio amarrado de uma forma contra-
intuitiva. A Figura 5.2 mostra que para as duas direcções da agitação marítima estudadas, a amplitude 
dos movimentos do navio amarrado segundo os modos de avanço, deriva e balanço, é menor quando o 
paramento frontal do cais é fechado (estrutura reflectora). Nessas condições, a massa adicionada do 
navio e o amortecimento hidrodinâmico dos seus movimentos deverão ser, previsivelmente, maiores. 
Como consequência, o navio amarrado tende a apresentar uma resposta menos significativa às acções 
exteriores que sobre ele actuam, Gravesen, 2005. 

 

 
 Figura 5.2 – Influência das características reflectoras do paramento frontal de um cais na 
amplitude dos movimentos de um navio porta-contentores de 25 000 dwt amarrado, para 

um período médio de zeros ascendentes igual a 7.8 s (adaptado de Gravesen, 2005). 

Pese embora o que foi já referido, é também importante ter em atenção as repercussões que o aumento 
do coeficiente de reflexão no perímetro da bacia portuária pode ter nas condições de tranquilidade no 
interior do porto. É esta preocupação que leva, muitas vezes, à construção de estruturas de acostagem 
baseadas em soluções que possibilitam a obtenção de um paramento frontal de baixa reflectividade. 

Até ao momento procurou mostrar-se a importância do estudo do comportamento de navios amarrados 
em portos, a complexidade dos fenómenos físicos envolvidos e a especificidade de cada problema. 

0

1.5

Estrutura
Absorbente

Estrutura
Reflectora

1.0

0.5

TERMINAL A

Balanço

Deriva
Avanço

360º 340º

A
m

pl
itu

de
 d

o 
m

ov
im

en
to

Am
pl

itu
de

 d
a 

on
da

 s
ig

ni
fic

at
iv

a

Balanço

Deriva
Avanço

Direcção da agitação



Caso de Estudo – O Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões 
Capítulo 5

 

371 

Como se pôde constatar, a solução mais adequada a uma dada situação não é por vezes óbvia, existindo 
a possibilidade de um estudo mais aprofundado conduzir a soluções mais eficientes e económicas. 
Posto isto, importa agora fazer um enquadramento geral do tema, tendo em conta a tendência actual. 

Nas últimas décadas tem-se assistido a um aumento progressivo das dimensões dos navios, bem como 
à sua crescente especialização. Por questões relacionadas com a disponibilidade de fundos, ou com 
condicionantes ambientais e de segurança, os novos terminais têm sido construídos nas zonas mais 
exteriores dos portos, ou mesmo em costa aberta. Nesses locais, os terminais (e obviamente os navios 
que os utilizam) encontram-se mais expostos às condições adversas do ambiente marítimo, o que impõe 
exigências cada vez mais elevadas aos dispositivos de acostagem e de amarração, tanto durante a fase 
de acostagem, como após a amarração do navio. 

As características dos dispositivos de acostagem e amarração são determinantes para a satisfação das 
exigências operacionais de um terminal portuário, na medida em que podem influenciar o número de 
dias em que este se encontra operacional, a eficiência com que as operações de movimentação de carga 
se realizam, bem como as condições de segurança existentes. Estes aspectos são tanto mais importantes 
quanto o facto de a eficiência, as condições de segurança e a competitividade serem factores-chave na 
conjuntura actual. 

Na presente dissertação foi já analisada a concepção e o dimensionamento de dispositivos de acostagem 
e amarração, tendo sido dada uma atenção especial à interacção dos navios com esse tipo de dispositivos 
(capítulo 2). Após demonstrar toda a complexidade associada ao estudo do comportamento de navios 
amarrados em portos e aos principais processos hidrodinâmicos que lhe estão associados (capítulo 3), 
e de apresentar um conjunto de técnicas experimentais destinadas à reprodução do comportamento de 
navios amarrados (capítulo 4), é analisado, em pormenor, o comportamento de um navio amarrado no 
Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões (capítulo 6). Esse estudo experimental é a componente 
principal deste trabalho de investigação. Apesar de não haver memória de acidentes ocorridos nesse 
posto de acostagem com consequências graves a nível económico, ambiental e humano, é com relativa 
frequência que os navios aí amarrados experimentam movimentos de grande amplitude. Estas situações 
podem conduzir a uma perda de eficiência do terminal (por vezes a inoperacionalidade) e à rotura de 
alguns cabos de amarração do navio.  

De acordo com os estudos já realizados, o funcionamento actual do Posto “A” não permite garantir as 
condições de operacionalidade e de segurança, em média, durante cerca de 20% dos dias do mês. Esta 
situação está associada, obviamente, a alguns custos operacionais, assim como a riscos ambientais e de 
segurança. Aqui reside a importância e a motivação do estudo que foi realizado. Embora os resultados 
obtidos sejam específicos das condições que foram estudadas, procura-se, na medida do possível, a sua 
generalização a situações semelhantes. 

O presente trabalho de investigação está inserido num estudo mais abrangente, que procura analisar a 
problemática do comportamento de navios amarrados (em portos) com base numa metodologia que 
combina modelação física, modelação numérica e a realização de medições no protótipo (secção 5.10.) 

5.3. INTRODUÇÃO AO CASO DE ESTUDO 

O Porto de Leixões situa-se no Norte de Portugal, na foz do Rio Leça, a aproximadamente 4.5 km a 
Norte da embocadura do Rio Douro, e está preparado para receber os principais tipos de tráfego 
marítimo. Dois quebramares proporcionam condições de abrigo a este porto marítimo artificial, que é 
a segunda maior infra-estrutura portuária do país em termos de carga movimentada (IPTM, 2009). Dos 
vários terminais existentes, destaca-se o Terminal de Petroleiros, concessionado à Galp Energia, que se 
encontra ligado por condutas à refinaria de Leça da Palmeira, localizada nas proximidades, Figura 5.3.   
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Figura 5.3 – Vista aérea do Porto de Leixões e área envolvente. 

O Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões é composto por três postos de acostagem. O Posto “A”, 
localizado na entrada do porto, está protegido da acção directa da agitação marítima proveniente dos 
rumos dominantes por um quebramar que foi inicialmente projectado e construído como uma estrutura 
submersa (1940), mas que mais tarde foi transformado num quebramar de taludes (1969). Os postos de 
acostagem “B” e “C”, destinados a produtos refinados, estão localizados numa área portuária interior e 
portanto mais protegida da acção directa da agitação marítima. 

Na bacia de manobra associada ao Posto “A” os fundos são mantidos, sensivelmente, à cota -16 m 
(ZHL), o que permite a acostagem de navios do tipo petroleiro com um peso bruto máximo de cerca 
de 100 000 t. Os fundos de serviço disponíveis junto aos postos de acostagem “B” e “C” são mais 
reduzidos e encontram-se, sensivelmente, à cota -10 m (ZHL) e -6 m (ZHL), respectivamente. 

Desde Agosto de 2006, a Galp Energia encontra-se também a operar um sistema do tipo monobóia, 
instalado ao largo do Porto de Leixões, que procura proporcionar condições de descarga alternativas 
para a classe dos navios de maior porte que demandam a Leixões, quando as condições marítimas são 
adversas. A utilização deste sistema é regulada em cooperação com o Porto de Leixões.  

Os sistemas monobóia têm a particularidade de permitir que o navio, depois de amarrado, possa rodar 
livremente em torno do corpo cilíndrico central do equipamento. Esta característica possibilita que o 
navio amarrado se oriente de acordo com a resultante das acções exteriores (agitação marítima, vento e 
correntes) que sobre ele são exercidas. A monobóia actualmente instalada ao largo de Leixões é do 
tipo turntable, ou seja, apenas o seu corpo superior pode experimentar movimentos de rotação. O 
sistema de amarração é do tipo CALM (catenary anchor leg mooring).  

A monobóia, também designada por ‘Terminal Oceânico de Leixões’, permite a recepção de navios do 
tipo petroleiro até cerca de 150 000 t de porte bruto e com 17 m de calado máximo. O sistema está 
localizado numa zona com fundos à cota -28.5 m (ZHL) e permite apenas a realização de operações de 
descarga de crude, GALP-ENERGIA, 2007. Durante o período de tempo que o navio permanece 
amarrado à monobóia é necessário o auxílio permanente de pelo menos um rebocador, Figura 5.4. A 
utilização desse rebocador permite exercer uma força à popa do navio, que permite manter os cabos de 
amarração que ligam o navio à monobóia em permanente tensão e formando apenas uma catenária 
ligeira. Deste modo reduz-se a probabilidade do navio tanque atingir o corpo da monobóia durante os 
movimentos que este experimenta por acção das forças exteriores a que é submetido. 

Fonte: APDL
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Figura 5.4 – Navio petroleiro amarrado no Terminal Oceânico de Leixões, auxiliado por um 

rebocador à popa. 

O actual sistema veio substituir, após decisão judicial, uma monobóia que foi instalada, alguns anos 
antes, sensivelmente no mesmo local. A anterior monobóia esteve na origem de um acidente pouco 
tempo depois da sua instalação, tendo sido, posteriormente, considerada inadequada para resistir às 
condições de agitação marítima características do seu local de instalação, Rosa Santos et al., 2008a. 

As condições-limite (teóricas) de operação da monobóia são determinadas pela força máxima que o 
sistema pode suportar e correspondem, sensivelmente, a um navio de projecto amarrado e submetido a 
agitação marítima com uma altura de onda significativa de 4.5 m e um período de pico de 14 s, GALP-
ENERGIA, 2007. Na prática, as condições-limite de operação estão intimamente relacionadas com a 
experiência do “mooring master”, com os meios disponíveis para assistir o navio amarrado e com a 
possibilidade de ocorrência simultânea de outras acções externas (vento, correntes, etc.). Os limites 
para a realização das operações de amarração do navio à monobóia são mais restritivos do que os 
anteriores e correspondem, habitualmente, a alturas de onda significativas entre 2.0 e 2.5 m. As 
operações de amarração apenas podem ser realizadas durante o dia. 

Devido às condições marítimas adversas no local de instalação e à amplitude dos movimentos que a 
monobóia experimenta, o seu sistema de amarração está a ser afectado por um intenso desgaste, apesar 
das características especiais dos materiais utilizados no seu fabrico. Após um período de utilização de 
cerca de dois anos, o desgaste que esse sistema apresentava era já o equivalente a 50% do desgaste 
esperado para um horizonte de projecto de 20 anos, Rosa Santos et al., 2008a. 

5.4. CONDIÇÕES DE AGITAÇÃO MARÍTIMA 

Na costa Oeste portuguesa o clima de agitação é muito energético, com os principias temporais a 
serem gerados no Atlântico Norte, sobretudo entre os meses de Outubro a Março. As marés são do 
tipo semi-diurno, com amplitudes pico-a-pico compreendidas entre 2 e 4 m. As marés meteorológicas 
fora de massas de água circunscritas são pequenas (0.2 e 0.6 m), Veloso Gomes e Taveira Pinto, 2000.  

Tendo por base os registos da bóia ondógrafo instalada ao largo do Porto de Leixões, para o período 
de tempo compreendido entre 1993 e 2003, Coelho, 2005, apresenta uma análise da distribuição dos 
rumos da ondulação por classes, Figura 5.5. As classes consideradas correspondem a sectores de 22.5 º 
centrados na direcção que dá o nome à classe e as direcções estão referidas ao Norte verdadeiro. 
Verifica-se que os rumos dominantes da ondulação são do sector Noroeste e que os quadrantes NNW, 
NW e WNW representam, em conjunto, aproximadamente 90% das ocorrências. O rumo Sudoeste é 
pouco frequente, representando apenas 3.9% das ocorrências. 
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Figura 5.5 – Distribuição da direcção da ondulação (dados do Instituto Hidrográfico 
para a bóia de Leixões, recolhidos entre 1993 e 2003), adaptado de Coelho, 2005. 

A Figura 5.6 permite a comparação da direcção média anual da ondulação com a direcção associada às 
situações de temporal persistente. No tratamento estatístico, os registos com intervalos de recolha 
inferiores às 3 h habituais e com uma altura de onda significativa superior a 3 m foram considerados 
registos de temporal. Admitiu-se ainda que se estava em presença de um temporal persistente quando 
existiam pelo menos dez registos do tipo referido a ocorrerem durante um período superior a 8 h, 
Coelho, 2005. Para a representação gráfica foram contabilizados 20214 registos totais, sendo 2022 em 
situação de temporal persistente.  

 

 
Figura 5.6 – Comparação da direcção média anual da ondulação com a direcção associada às 

situações de temporal persistente (dados do Instituto Hidrográfico para a bóia de Leixões, 
recolhidos entre 1993 e 2003), adaptado de Coelho, 2005. 

É possível constatar que os rumos de WNW e de NW assumem maior relevo em situações de temporal 
persistente. De facto, nas situações de temporal, os quadrantes de NW e WNW representam 91.0% do 
total de registos, o quadrante Oeste perde alguma importância, mas mantém mais de 7% dos registos, 
enquanto o quadrante NNW deixa de ter significado. De acordo com a análise realizada, os temporais 
provenientes de qualquer um dos quadrantes de Sudoeste praticamente não têm expressão nos registos 
observados em Leixões.  
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As distribuições das alturas de onda significativas e dos respectivos períodos de onda apresentam 
diferenças significativas entre os meses de Verão e de Inverno, Coelho, 2005. Os valores médios 
destas grandezas são inferiores durante os meses de Verão. 

A análise dos registos da bóia ondógrafo de Leixões, no período de tempo compreendido entre 1981 e 
2003, mostra que a altura de onda significativa (correspondente à média do terço superior das alturas 
de onda de zero ascendente) é inferior a 2.5 m em 73% das observações, e inferior a 4.5 m em 92% 
das observações, Coelho, 2005. A classe de alturas de onda mais frequente é a que engloba as alturas 
de onda significativas compreendidas entre 0.5 e 1.5 m, Figura 5.7. No entanto, durante os meses de 
Dezembro, Janeiro e Fevereiro, os registos inferiores a 1.5 m representam apenas cerca de 20% do 
total de registos do próprio mês, Coelho, 2005. 

 

 
Figura 5.7 – Distribuição da altura de onda significativa (dados do Instituto Hidrográfico para 

a bóia de Leixões, recolhidos entre 1981 e 2003), adaptado de Coelho, 2005. 

A distribuição do período de onda médio, que corresponde à média dos períodos das ondas que foram 
consideradas no cálculo da altura de onda significativa, para a bóia de Leixões, é apresentada na Figura 
5.8. É possível constatar que os períodos de onda mais frequentes se situam entre 6 e 12 s (79% das 
observações). Em aproximadamente 92% dos registos analisados o período de onda médio apresenta 
valores inferiores a 13 s. 

 

 
Figura 5.8 – Distribuição do período de onda médio (dados do Instituto Hidrográfico para a 

bóia de Leixões, recolhidos entre 1981 e 2003), adaptado de Coelho, 2005. 
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A distribuição dos registos observados por classes de altura de onda significativa e respectivos rumos 
é apresentada no Quadro 5.1. Da análise desse quadro pode destacar-se que quanto mais rodado a Sul 
é o rumo da agitação, menor é o número de registos nas classes de alturas de onda significativas mais 
elevadas. 

Quadro 5.1 – Número de registos por classes de altura de onda significativa e respectivos rumos (dados do 
Instituto Hidrográfico para a bóia de Leixões, recolhidos entre 1993 e 2003), adaptado de Coelho, 2005. 

  DTp (º)  

  N NNW NW WNW W WSW SW SSW S ∑ 

H
S
 (m

) 

≤0.5  11 52 47 10 3 1 1  125 

0.5-1.5 6 1123 2909 2238 564 113 70 30 10 7063 

1.5-2.5  947 2582 1808 420 120 140 42 4 6063 

2.5-3.5  200 1058 946 221 98 59 15  2597 

3.5-4.5  28 447 513 81 22 13 3  1107 

4.5-5.5  13 562 514 81 3 2 1  1176 

5.5-6.5  3 189 240 47 1    480 

6.5-7.5   63 55 24     142 

7.5-8.5   23 13 4     40 

8.5-9.5   9 1      10 

 ∑ 6 2325 7894 6375 1452 360 285 92 14 18803 

 

Considerando apenas as observações com uma altura de onda significativa superior a 3.5 m, constata-
se que, no período de tempo analisado, 97.0% das ocorrências se encontram entre os quadrantes NW e 
W. O quadrante com maior percentagem de ocorrências é o WNW (45.2%), seguido pelo quadrante 
NW (43.8%). Apenas foram observadas alturas de onda significativas superiores a 6.5 m nos três 
quadrantes referidos. 

A distribuição dos registos por classes de períodos de onda médios e respectivos rumos é apresentada 
no Quadro 5.2. Considerando apenas as observações com períodos de onda superiores a 12 s, verifica-
se que, no período de tempo analisado, 98.3% das ocorrências se concentram, mais uma vez, entre os 
quadrantes NW e W. O quadrante com maior percentagem de ocorrências é o WNW (47.7%), seguido 
pelo quadrante NW (43.4%). O quadrante WNW assume maior preponderância, relativamente ao 
quadrante NW, para ondas com períodos médios compreendidos entre 12 e 14 s, e maiores que 16 s. 

Durante um temporal, as alturas de onda significativas podem exceder os 8 m e os períodos de onda 
podem ultrapassar os 16 s, Vasco Costa et al., 1996. A duração destes temporais pode atingir os 5 dias. 
A título de exemplo, apresentam-se na Figura 5.9 as alturas de onda significativas e as alturas de onda 
máximas medidas na bóia de Leixões entre 11 de Novembro e 11 de Dezembro de 2007. Durante esse 
período de tempo (um mês), registou-se uma onda com uma altura máxima de quase 14 m. 

O Quadro 5.3 apresenta as estimativas das características do regime de extremos em Leixões, para 
diferentes períodos de retorno, obtidas por transferência do regime de extremos determinado para a 
Figueira da Foz, LNEC, 1996. A metodologia utilizada consiste, muito genericamente, na passagem da 
agitação marítima de um local relativamente próximo, onde haja um tratamento de extremos válido, 
para o largo e, posteriormente, do largo para o local onde se pretende conhecer o regime de agitação 
marítima. 
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Quadro 5.2 – Número de registos por classes de períodos de onda médios e respectivos rumos (dados do 
Instituto Hidrográfico para a bóia de Leixões, recolhidos entre 1993 e 2003), adaptado de Coelho, 2005. 

  DTp (º)  

  N NNW NW WNW W WSW SW SSW S ∑ 

T H
s (

s)
 

≤4  1 1       2 

4-5 4 47 34 14 9 8 5 6 2 129 

5-6 1 329 336 114 39 13 14 24 4 874 

6-7 1 572 798 418 100 43 53 32 8 2025 

7-8  360 1045 810 205 85 89 20  2614 

8-9  322 1161 902 224 100 79 9  2797 

9-10  325 1152 990 230 62 34 1  2794 

10-11  228 1092 871 247 28 9   2475 

11-12  104 972 825 182 8 2   2093 

12-13  27 577 674 124 7    1409 

13-14  8 357 423 57 4    849 

14-15  2 239 193 16 2    452 

15-16   101 88 11     200 

16-17   27 39 8     74 

>17   2 14      16 

 ∑ 6 2325 7894 6375 1452 360 285 92 14 18803 

 

 
Figura 5.9 – Alturas de onda significativas e alturas de onda máximas registadas na bóia de 

Leixões, no período compreendido entre 11 de Nov. e 11 de Dez. de 2007 (Dados do Instituto 
Hidrográfico - 2007, www.hidrografico.pt). 

Quadro 5.3 – Regime de extremos transferido em Leixões, adaptado de LNEC, 1996. 

Período de retorno  
(anos) 

 (m) á  (m)  (s)  (º) 

10 5.1 a 11.1 8.5 a 19.0 

12.0 a 23.2 270 a 299 50 6.0 a 13.7 10.3 a 23.1 

100 6.5 a 14.5 11.0 a 24.8 
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O regime de extremos determinado para Leixões refere-se ao ponto de coordenadas (41º 12’ 00” N, 
08º 45’ 00” W), situado, aproximadamente, sobre a batimétrica -28 m (ZH). O regime de extremos da 
Figueira da Foz utilizado no estudo refere-se a um local junto ao Porto da Figueira da Foz e baseia-se 
em cerca de 12 anos de dados de qualidade aceitável, LNEC, 1996. No Quadro 5.3,  representa o 
período médio entre zeros ascendentes e  a direcção da agitação marítima. 

A metodologia utilizada, apesar de válida, pode merecer algumas reservas. Apesar do estudo efectuado 
se basear num grande número de observações, estas foram realizadas num local diferente e distante do 
de interesse. 

Como à data de realização do estudo não existiam registos da bóia ondógrafo de Leixões (quer em 
número, quer em qualidade) que possibilitassem a determinação, com suficiente rigor, do regime de 
extremos com base em observações locais, LNEC, 1996, apresenta um regime de extremos unificado, 
Quadro 5.4. Este regime de extremos toma em consideração, quer o regime de extremos transferido 
(Quadro 5.3), quer extrapolações feitas com base na análise dos registos locais existentes. Os registos 
da bóia de Leixões analisados referem-se a dois períodos de tempo que, no seu conjunto, totalizam 5 
anos de observações. 

Quadro 5.4 – Regime de extremos unificado em Leixões, adaptado de LNEC, 1996. 

Período de retorno  
(anos) 

 (m) á  (m)  (s)  (º) 

10 11.1 18.4 

8.0 a 23.0 270 a 330 50 14.6 24.8 

100 16.4 25.0 

 

Com base na análise de um conjunto de dados de agitação marítima adquiridos pela estação ondógrafo 
situada ao largo de Leixões no período compreendido entre 1993 e 2007, Silva et al., 2008, estimaram 
também as alturas de onda significativas associadas aos períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos. A 
amostra considerada para a análise de extremos foi a série de alturas de onda significativas máximas 
anuais. A função de distribuição teórica de Gumbel foi a escolhida para o ajuste à função de 
distribuição estimada para essa amostra. As alturas de onda significativas estimadas (Quadro 5.5) são 
inferiores às apresentadas em LNEC, 1996, especialmente para os períodos de retorno mais elevados. 

Quadro 5.5 – Alturas de onda significativas associadas a períodos de retorno 
de 10, 50 e 100 anos, adaptado de Silva et al., 2008. 

Período de retorno  
(anos) 10 50 100 

 (m) 8.05 a 9.04 9.09 a 10.77 9.53 a 11.50 

 

É ainda possível fazer uma caracterização das ondas de longo período livres e ligadas1 na vizinhança 
do Porto de Leixões, LNEC, 1996.  

                                                      
1 As ondas de longo período ligadas são forçadas não-linearmente pelos grupos de ondas de superfície geradas 

pelo vento (i.e. ondulação e vagas), aos quais estão ligadas, movendo-se à velocidade do grupo. As ondas de 
longo período livres têm origem, essencialmente, na passagem de sobrepressões ou depressões atmosféricas, 
actividades sísmicas (tsunamis), ou na ‘libertação’ das ondas de longo período ligadas aquando da rebentação 
dos grupos de ondas primárias. As ondas de longo período são abordadas com mais detalhe na secção 3.2.2. 
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As ondas de longo período livres foram caracterizadas a partir de maregramas medidos em 1995 pelo 
marégrafo do Porto de Leixões. Dos maregramas semanais disponíveis foram seleccionados 17, que 
revelavam objectivamente a presença nítida de ondas de longo período. Desses maregramas, 5 eram, 
em princípio, relativos a situações de bom tempo (obtidos durante o período de Verão marítimo) e os 
restantes referentes, provavelmente, a situações de temporal (obtidos durante o período de Inverno 
marítimo). A divisão, que é um pouco “grosseira”, resulta do facto de no momento da análise não ter 
sido possível verificar se nas datas dos maregramas disponíveis tinham ocorrido temporais marítimos. 

A análise foi realizada através de uma leitura directa da altura de onda média e do período médio de 
troços representativos dos maregramas seleccionados, com comprimentos típicos de 60, 90 e 120 min. 
Uma vez que o marégrafo do Porto de Leixões não era de rotação rápida não foi possível digitalizar os 
registos medidos e proceder à sua análise harmónica, LNEC, 1996. 

A Figura 5.10 apresenta o histograma dos períodos médios das ondas de longo período registadas no 
marégrafo de Leixões durante o ano de 1995. A distribuição que resulta da consideração de todas as 
observações desse período é comparada com a distribuição que, em princípio, corresponde a condições 
de bom tempo (observações realizadas nos meses de Abril a Outubro – 20 troços) e com a distribuição 
que, em princípio, corresponde a condições de temporal (observações realizadas nos restantes meses 
do ano – 44 troços). 

 

 
Figura 5.10 – Período médio das ondas de longo período registadas no marégrafo de Leixões 

em 1995. Análise efectuada com base em resultados apresentados em LNEC, 1996. 

Considerando apenas a distribuição referente a todas as observações analisadas é possível constatar 
que as ondas de longo período em Leixões apresentam períodos em duas bandas claramente distintas: 
a primeira banda corresponde a períodos de onda entre 3 e 5 min (cerca de 31% das ocorrências), com 
predominância dos períodos de 3 e 4 min; a segunda banda corresponde a períodos entre 15 e 25 min 
(cerca de 64% das ocorrências), com predominância dos períodos entre 15 e 20 min, LNEC, 1996.  

Em condições de bom tempo verifica-se uma perda de relevância da banda de períodos entre 3 e 5 min 
(passa a representar apenas cerca de 20% das ocorrências), assim como o aparecimento de uma banda 
de períodos intermédios com alguma importância relativa, Figura 5.10. Essa banda inclui os períodos 
compreendidos entre 5 e 15 min, e representa aproximadamente 15% das ocorrências. A banda de 
maiores períodos médios (entre 15 e 25 min) continua a ser a mais frequente, com cerca de 65% das 
ocorrências. 

Partindo do pressuposto que apenas nos maregramas que resultam de medições em condições de bom 
tempo (com agitação marítima pouco energética), as ondas de longo período registadas são realmente 

0

10

20

30

40

50

0-3 3-4 4-5 5-10 10-15 15-20 20-25

Fr
eq

uê
nc

ia
 d

e 
O

co
rr

ên
ci

a 
(%

)

Período Médio (min)

Todas as Observações
Em Situações de Bom Tempo 
Em Situações de Temporal



Análise da Interacção de Navios com Dispositivos de Acostagem e Amarração.  
Estudo em Modelo Físico do Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões 
 

380 

livres, e que nos restantes maregramas as ondas de longo período podem ser livres, ligadas, ou uma 
combinação de ambas, pode ainda concluir-se o seguinte: as observações nos períodos intermédios (5 
a 15 min) correspondem exclusivamente a ondas de longo período livres; as observações na classe de 
períodos médios de 3 a 4 min têm origem, fundamentalmente, em situações de temporal, o que poderá 
indiciar que as ocorrências nesta classe de períodos médios resultam, principalmente, de contribuições 
das ondas de longo período ligadas; nas restantes classes de períodos não há diferenças significativas 
entre as situações analisadas. 

A Figura 5.11 apresenta a distribuição por classes das alturas médias das ondas de longo período 
registadas no marégrafo do Porto de Leixões durante o ano de 1995, para as três situações analisadas. 
Pode verificar-se que em Leixões a classe 10-12 cm é a mais frequente, com frequências de ocorrência 
próximas de 45% em qualquer uma das situações analisadas. Importa ainda referir que as observações 
com maior altura de onda média (classe 40-50 cm) ocorrem essencialmente durante condições de bom 
tempo.  

 

 
Figura 5.11 – Altura média das ondas de longo período registadas no marégrafo de Leixões em 

1995. Análise efectuada com base em resultados apresentados em LNEC, 1996. 

Na secção 3.2.2.7 foram abordadas algumas questões relacionadas com a utilização de registos de 
marégrafos na caracterização das ondas de longo período em portos. 

As ondas de longo período ligadas foram caracterizadas com base na aplicação do método apresentado 
em Vis et al., 1985, a 24 temporais (registos em que  ≥5 m, admitindo-se que o temporal se mantém 
enquanto  ≥4 m) ocorridos em Leixões em 1981-1985 e 1993-1994, LNEC, 1996. Uma vez que a 
aplicação deste método requer o conhecimento do período de pico, , e dado que este parâmetro não 
era conhecido para os registos dos temporais de 1981-1985, optou-se por considerar válida, para esses 
temporais, a relação entre o período de pico e o período entre zeros ascendentes, , determinada para 
os registos de temporais de 1993-1994. 

De acordo com Vis et al., 1985, a altura significativa das ondas de longo período ligadas, , , pode, 
em primeira aproximação, ser determinada por, 

em que ,  representa a altura de onda significativa associada à agitação marítima de curto período 
(m),  é um coeficiente que toma o valor de 1/3 (m-1) e  é um coeficiente que é função do período 
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de pico das ondas de superfície geradas pelo vento. Para ondas de longo período ligadas com períodos 
entre 60 e 240 s,  pode ser determinado por, 

Da aplicação da Equação (5.1) aos temporais de 1981-1985 e de 1993-1994, resulta a distribuição das 
alturas significativas das ondas de longo período ligadas representada na Figura 5.12, que é válida para 
os períodos de onda entre 60 e 240 s. A classe de alturas de onda significativas de 10-15 cm destaca-se 
claramente das restantes, representando quase 70% dos valores calculados. 

 

 
Figura 5.12 – Alturas significativas das ondas de longo período ligadas em Leixões, 

adaptado de LNEC, 1996. 

Os resultados apresentados nesta secção permitem constatar que a altura das ondas de longo período é, 
regra geral, pequena. Esta característica não impede que, em certas situações, este tipo de ondas possa 
estar na origem de muitas situações problemáticas envolvendo navios amarrados em portos. 

As características das ondas de longo período ligadas associadas ao regime de extremos unificado em 
Leixões (Quadro 5.4) são as apresentadas no Quadro 5.6. A aplicação do método proposto por Vis et 
al., 1985, mostra que em Leixões as ondas de longo período ligadas poderão apresentar alturas 
significativas entre 0.18 e 2.26 m, consoante o período de retorno considerado. Os períodos associados 
a estas ondas deverão estar compreendidos entre 1 e 4 min, LNEC, 1996. 

Quadro 5.6 – Alturas significativas das ondas de longo período ligadas associadas ao regime de 
extremos em Leixões unificado, adaptado de LNEC, 1996. 

Período de retorno  
(anos) 

 (m)  (s)  (s) ,  (m) 

10 11.1 

8.0 a 23.0 14.7 a 56.3 0.00445 a 0.02525 

0.18 a 1.04 

50 14.6 0.32 a 1.79 

100 16.4 0.40 a 2.26 

 

Os intervalos de variação das alturas significativas das ondas de longo período ligadas apresentados no 
Quadro 5.6 são muito amplos, e têm como limites superiores alturas de onda relativamente grandes, 
especialmente nos períodos de retorno mais elevados. Dada a influência que as ondas de longo período 
(livres e ligadas) podem ter no comportamento de navios amarrados e nas condições operacionais dos 
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terminais portuários, justifica-se a realização de estudos de caracterização destas ondas, no sentido de 
definir, à luz do estado actual do conhecimento, de forma clara e rigorosa, não apenas os períodos e as 
alturas características destas ondas, mas também a sua frequência de ocorrência em certos locais da 
costa portuguesa. 

5.5. REGIME DE VENTOS E CORRENTES 

O regime de ventos é determinado pelo efeito conjunto da circulação atmosférica de larga escala e das 
brisas locais, de variação periódica diurna, geradas pelo desigual aquecimento e arrefecimento da terra 
e do oceano, IM, 2004. 

A caracterização do regime de ventos em Leixões foi efectuada tendo por base dados registados e 
tratados pelo Instituto de Meteorologia, relativos à estação de Porto/Pedras Rubras, para o período 
compreendido entre 1961 e 1990, IM, 2004. Os dados foram divididos por quadrantes de rumos com 
45º de amplitude, e incluem as frequências de ocorrência e as velocidades médias mensais do vento, 
em cada um desses quadrantes. 

A estação de Porto/Pedras Rubras, localizada no ponto de coordenadas de latitude 41.14 º (N) e 
longitude 8.40 º (W), é a estação meteorológica automática operada pelo Instituto de Meteorologia que 
se encontra mais próxima do Porto de Leixões. 

Para o intervalo de tempo analisado, as frequências de ocorrência de cada rumo de vento, em cada um 
dos meses do ano, são apresentadas na Figura 5.13. Verifica-se que, para a generalidade dos rumos, o 
comportamento de Inverno é marcadamente distinto do de Verão. É clara a preponderância dos rumos 
do quadrante Noroeste, Norte e Oeste nos meses de Abril a Setembro. Por outro lado, de Outubro a 
Março predominam os ventos do quadrante Este. 

 

 
Figura 5.13 – Frequências de ocorrência de cada rumo de vento, em cada mês do ano (baseado 

em dados do Instituto de Meteorologia de 1961-1990). 

Para a generalidade dos rumos, as velocidades médias do vento são superiores nos meses de Inverno, 
Figura 5.14. Os rumos Sul, Noroeste e Sudoeste são os que apresentam as maiores velocidades médias 
do vento ao longo do ano. O quadrante Nordeste é o que apresenta, simultaneamente, as velocidades 
médias do vento mais reduzidas e uniformes ao longo do ano. As maiores variações da velocidade 
média do vento, ao longo do ano, registam-se para os quadrantes Sul e Sudoeste. 
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Figura 5.14 – Velocidade média do vento, para cada um dos quadrantes, em cada mês do ano 

(baseado em dados do Instituto de Meteorologia de 1961-1990). 

Tomando em consideração todos os registos do período de 1961 a 1990, os rumos com maior 
frequência de ocorrência são o Este e o Noroeste, logo seguidos pelo rumo Norte, Figura 5.15. No 
conjunto, estes rumos representam mais de 50% das observações. Os períodos de calma, , 
representam cerca de 7% das ocorrências. As maiores velocidades médias do vento foram observadas 
nos rumos Sul, Noroeste e Sudoeste. 

 

Figura 5.15 – Frequências de ocorrência (esquerda) e velocidade média do vento (direita), para cada rumo e 
para a totalidade do intervalo de tempo considerado (dados do Instituto de Meteorologia de 1961-1990). 

O estudo realizado pelo IHRH-FEUP, 1993, tendo por base registos da estação de Porto/Pedras Rubras, 
concluiu que o valor máximo tri-horário da velocidade do vento observada no período de 1971 a 1985 
foi de 22.9 m/s (82.4 km/h). O mesmo trabalho refere também que a velocidade do vento é inferior a 
6.5 m/s (23.4 km/h) durante quase 90% do tempo. 

No projecto do Terminal de Petroleiros de Leixões, as forças aplicadas nos elementos do sistema de 
amarração dos navios (cabos de amarração e defensas), devidas à acção do vento, foram calculadas 
com base nas velocidades efectivas apresentadas no Quadro 5.7. 
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Quadro 5.7 – Velocidade e direcção do vento. Projecto do Terminal de Petroleiros de Leixões. 

Direcção do vento Rajada (km/h) Vento excepcional (km/h) 
5 min de actuação 

Rumos W e SW (de mar) 125 105 

Rumos E e NE (de terra) 68 60 

  

Os efeitos resultantes da acção do vento sobre os navios amarrados dependem de vários factores. Destes 
destacam-se a velocidade do vento, a duração da rajada, a direcção de actuação do vento relativamente 
ao navio, a tipologia do navio amarrado e o seu estado de carga.  

O Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões, com uma implantação paralela ao 
quebramar Norte de Leixões, apresenta, aproximadamente, uma orientação N – S, Figura 5.3. Deste 
modo, os navios que recorrem a este posto de acostagem ficam relativamente alinhados com os rumos 
que apresentam as maiores velocidades médias do vento, nomeadamente, os rumos Sul, Noroeste e 
Sudoeste. A orientação do posto de acostagem é, portanto, favorável sob o ponto de vista da acção do 
vento pois minimiza as superfícies do navio expostas. 

O próprio quebramar Norte de Leixões confere algum grau de protecção contra os ventos provenientes 
do quadrante Oeste, ou próximos deste, Figura 5.16. Os ventos provenientes do quadrante Este são os 
que apresentam maior frequência de ocorrência, especialmente durante os meses de Outubro a Março 
(Figura 5.13), mas a sua velocidade média é relativamente baixa (Figura 5.14; Figura 5.15; IHRH-
FEUP, 1993). Além disso, os ventos deste quadrante tendem a ‘empurrar’ o navio amarrado contra as 
defensas, originando um aumento das forças de atrito desenvolvidas nessa interface. Caso a solicitação 
não seja anormalmente elevada, e se forem tomadas medidas ao nível do ajuste dos esforços aplicados 
nos cabos de amarração, os ventos do quadrante Este podem contribuir para a estabilização do navio 
amarrado e, consequentemente, para a melhoria das condições operacionais e de segurança no posto de 
acostagem. 

 

 
Figura 5.16 – Secção transversal do quebramar Norte do Porto de Leixões adjacente ao Posto “A”. 

Na sequência do que foi referido, e tendo em conta que os navios do tipo petroleiro apresentam, regra 
geral, uma superfície exposta ao vento relativamente reduzida (superstrutura de pequena dimensão), a 
acção do vento sobre os navios amarrados no Posto “A” não deverá ser, per se, um factor determinante 
para a inoperacionalidade desse posto. Com efeito, os pilotos da Barra de Leixões e os responsáveis pela 
exploração do terminal, durante as reuniões efectuadas no âmbito do “Estudo sobre as Condições de 
Operacionalidade no Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões”, IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 
2005, não atribuíram os problemas de inoperacionalidade do Posto “A” à acção do vento. De qualquer 
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modo, um navio petroleiro em lastro deverá reagir mais rapidamente à acção do vento do que um navio 
carregado, não apenas por apresentar uma maior área exposta ao vento, mas também por possuir uma 
menor inércia.  

Importa ainda referir que as forças que resultam da acção do vento são proporcionais ao quadrado da 
sua velocidade, podendo tornar-se particularmente importantes para os navios dotados de uma grande 
superstrutura, como é o caso dos navios de cruzeiro e dos navios porta-contentores.  

IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005, faz referência a campanhas de medição de correntes realizadas 
em Leixões, quer pelo Instituto Hidrográfico, quer pelo Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos. 
Estas campanhas incluíram pontos de medição nas imediações do quebramar Norte, nomeadamente, 
na parte exterior, no seu alinhamento e na parte interior. Os resultados das medições dependem das 
condições em que estas foram realizadas, nomeadamente, dos coeficientes de maré, do período e do 
local de observação. 

As principais conclusões das campanhas realizadas são: as correntes na zona em estudo são fracas em 
todas as profundidades, com valores máximos da ordem dos 0.45 m/s; a alternância é muito pouco 
significativa na zona, com ligeiro predomínio da direcção Sudeste; a influência da maré nas correntes 
observadas é fraca e em alguns locais desprezável; as correntes na zona são muito sensíveis às 
condições meteorológicas, sendo o vento a condição determinante; as correntes paralelas à costa são 
predominantes; no sentido SW-NE, as velocidades médias máximas medidas foram da ordem de 
0.15 m/s; e a variação das correntes em profundidade não é muito acentuada. 

5.6. O POSTO “A” DO TERMINAL DE PETROLEIROS DO PORTO DE LEIXÕES 

O Posto “A” encontra-se protegido da acção directa da agitação marítima (rumos dominantes) pelo 
quebramar Norte de Leixões, que possui uma orientação aproximadamente Norte-Sul, o coroamento à 
cota +15 m (ZHL) e um desenvolvimento de cerca de 700 m. Esta obra de protecção foi construída 
sobre um antigo quebramar submerso cujo manto exterior é constituído por blocos paralelepipédicos 
de 90 tf, Figura 5.16. Por esse motivo, as características actuais de permeabilidade do quebramar Norte 
não são conhecidas com rigor. 

A estrutura de acostagem propriamente dita é composta por duques d’Alba de acostagem e amarração, 
e por uma plataforma de descarga. Os duques d’Alba de acostagem estão equipados com defensas do 
tipo pneumático e com ganchos de amarração duplos, Figura 5.17.  

 

 
Figura 5.17 – Duque d’Alba de acostagem do Posto “A” (Maio de 2009). 
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Os restantes pontos de amarração do Posto “A” localizam-se ao longo da superstrutura do quebramar 
Norte, tal como esquematizado na Figura 5.18. Essa figura apresenta também o layout de amarração 
mais usual para os navios de maior porte que com mais frequência utilizam o Posto “A” do Terminal 
de Petroleiros do Porto de Leixões. 

 

 
Figura 5.18 – Layout de amarração usual no Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões. 

As defensas actualmente instaladas no Posto “A” têm uma capacidade máxima de absorção de energia 
de 1300 kJ para uma deformação nominal de 55%, à qual está associada uma força de reacção no duque 
d’Alba de acostagem e de amarração de 2450 kN (pressão interna do ar de 0.5 kg/cm2). Estas defensas 
flutuantes, da marca YOKOHAMA, têm um comprimento de 6.5 m e um diâmetro de 3.3 m.  

As características dos cabos de amarração utilizados pelos navios do tipo petroleiro que usam o terminal 
podem variar de navio para navio, contudo, é frequente a utilização de cabos de amarração de aço com 
extremidades de amarração de fibras sintéticas (frequentemente de poliamida, embora outros materiais 
sintéticos possam também ser utilizados). As forças mínimas de rotura desses cabos estão normalmente 
compreendidas entre 650 e 900 kN. 

Os fundos de serviço na vizinhança do Posto “A” são mantidos, sensivelmente, à cota -16 m (ZHL), o 
que permite que este posto de acostagem seja usado por uma gama variada de navios do tipo petroleiro, 
Veloso Gomes et al., 2005. Os navios de maior porte que mais frequentemente utilizam o Posto “A” 
possuem um comprimento total de 250 m, um calado máximo de 14 m e um deslocamento em carga 
máxima de cerca de 120 000 t. A Figura 5.19 apresenta uma vista geral do Posto “A”. 

 

 
Figura 5.19 – Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões (Maio de 2007). 

5.7. CONDIÇÕES OPERACIONAIS NO POSTO “A” 

O Posto “A”, pela sua localização à entrada do Porto de Leixões, e apesar da protecção oferecida pelo 
quebramar Norte, é dos três postos de acostagem que constituem o Terminal de Petroleiros do Porto de 
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Leixões, aquele que está mais exposto às condições adversas do ambiente marítimo, Figura 5.3, que é 
particularmente energético. Devido à orientação do quebramar Norte de Leixões (aproximadamente 
Norte – Sul), a agitação marítima predominante, com direcções compreendidas entre o Noroeste e o 
Oeste, pode apenas atingir a zona do Posto “A” após difracção em torno da cabeça do quebramar. As 
ondas provenientes de Sudoeste (ou rumos próximos deste) podem penetrar directamente nessa zona. 
No entanto, as ondas com esse rumo são menos frequentes (Figura 5.5) e a sua altura significativa é, 
regra geral, pequena quando comparada com a agitação proveniente das direcções mais frequentes 
(Quadro 5.1).  

Pelos motivos referidos, registam-se, por vezes, problemas hidrodinâmicos e operacionais nesse posto 
de acostagem. Nas situações mais críticas, os petroleiros aí amarrados podem apresentar movimentos 
excessivos (com eventual rotura de alguns cabos de amarração), e as operações de carga e descarga do 
navio tornam-se difíceis ou até mesmo impossíveis de realizar em condições de segurança. 

Na eminência de se atingir o limite de segurança imposto pelo sistema de carga e descarga instalado no 
Posto “A”, as operações em curso são interrompidas, podendo o navio amarrado receber o auxílio de 
rebocadores com o objectivo de reduzir a amplitude das suas oscilações. Se necessário, são fornecidos 
cabos de amarração adicionais. Caso os esforços para manter o navio amarrado no cais em segurança 
fracassem, este é obrigado a abandonar o cais com o auxílio dos rebocadores e a esperar, ao largo, por 
melhores condições para retomar as operações de movimentação de carga entretanto interrompidas. 
Apesar dos operadores do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões recorrerem, usualmente, a dados 
de previsões meteorológicas (para 3 a 5 dias), continuam a ocorrer problemas com os navios amarrados 
no Posto “A”, ainda que provavelmente com menos frequência do que no passado, Rosa Santos et al., 
2008a.  

A inoperacionalidade do Posto “A” do Terminal de Petroleiros é um problema real e relevante para a 
Autoridade Portuária, que tem procurado, nos últimos anos, através de diferentes formas, encontrar 
soluções que proporcionem uma melhoria da situação actual. A Figura 5.20, que apresenta uma análise 
dos registos de inoperacionalidade entre 1990 e 2003 (dados fornecidos pela Galp Energia), mostra que 
a percentagem média mensal de inoperacionalidade se situa em cerca de 23%, ocorrendo os picos de 
inoperacionalidade nos meses de Janeiro e de Dezembro, IHRH-FEUP, 2004c. 

 

 
Figura 5.20 – Condições de operacionalidade no Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões, 

IHRH-FEUP, 2004c. 
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É importante referir que, neste contexto, a inoperacionalidade inclui, não apenas os dias nos quais o 
Posto “A” não pôde ser utilizado devido a condições marítimas adversas, mas também os dias em que 
foram efectuadas operações de manutenção na estrutura de acostagem, ou dragagens para manutenção 
de fundos na bacia de aproximação e acostagem. O número de dias de inoperacionalidade tem variado 
ao longo dos anos, como mostra a Figura 5.20, podendo verificar-se uma tendência geral de aumento. 
No período de Janeiro de 2001 a Abril de 2004, o Posto “A” esteve inactivo durante cerca de 33% dos 
dias, o que representa um valor superior à média anual relativa ao período de 1990 a 2003, IHRH-
FEUP/CEHIDRO-IST, 2005. Em média, e para o período de tempo analisado, o Posto “A” encontra-se 
inactivo durante aproximadamente 80 dias por ano, IHRH-FEUP, 2004c. 

Uma análise conjunta dos registos de operacionalidade e dos dados de agitação marítima recolhidos 
pela bóia ondógrafo instalada ao largo de Leixões (dados do Instituto Hidrográfico), para o período de 
tempo de 1993 a 2003, mostra que o Posto “A” está predominantemente operacional para alturas de 
onda significativas inferiores a 2.5 m e para períodos de onda de pico até 15 s. O Posto “A” encontra-
se predominantemente inoperacional para alturas de onda significativas superiores a 2.5 m e para 
períodos de onda de pico superiores a 7 s, Figura 5.21. 

 

 
Figura 5.21 – Distribuição das condições de operacionalidade e de inoperacionalidade no Posto “A” 

por classes de altura de onda e período de onda, IHRH-FEUP, 2004c. 

No que diz respeito à direcção da agitação marítima ao largo, e apenas para o período compreendido 
entre Maio de 2001 e Dezembro de 2003, pode verificar-se que as situações de inoperacionalidade do 
Posto “A” estão associadas a agitação marítima com uma direcção predominantemente dos quadrantes 
Oeste (270º) e Noroeste (315º), Figura 5.22. Estes rumos, no seu conjunto, representam cerca de 81.0% 
dos registos de inoperacionalidade, IHRH-FEUP, 2004c. Uma vez que a direcção normal ao quebramar 
Norte do Porto de Leixões faz com o Norte um ângulo de 250º (no sentido directo), os rumos referidos 
(especialmente o Oeste) têm uma incidência aproximadamente perpendicular à estrutura.  

O Posto “A” encontra-se operacional, essencialmente, para ondas provenientes dos quadrantes 270º - 
315º, com 57.6% de ocorrências, e dos quadrantes 315º - 360º, com 39.0% de ocorrências. 
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Figura 5.22 – Distribuição das situações de inoperacionalidade no Posto “A” em função das 

características da agitação marítima ao largo do Porto de Leixões, IHRH-FEUP, 2004c. 

IHRH-FEUP, 2004c, conclui que, em termos gerais, as situações de operacionalidade do Posto “A” 
estão relacionadas com alturas de ondas inferiores a 4.0 m. Nas situações de inoperacionalidade, num 
número significativo de ocasiões, a altura de onda significativa é superior a 4.0 m, embora a dispersão 
dos dados seja apreciável, Figura 5.22.  

Numa reunião de trabalho realizada no âmbito do “Estudo sobre as Condições de Operacionalidade 
no Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões – IHRH-FEUP/IST”, os pilotos da Barra de Leixões e 
os responsáveis pela exploração do Posto “A” afirmaram que, de acordo com a sua experiência, as 
ondas mais problemáticas para as condições operacionais do Posto “A” eram as provenientes do rumo 
Oeste quando associadas a períodos superiores a 11 ou 12 s, IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005. A 
agitação marítima proveniente de Noroeste não interfere tão significativamente com a operacionalidade 
do Posto “A”, especialmente para alturas de onda inferiores a 2 m, pois “corre” ao longo do paramento 
exterior do quebramar Norte, diminuindo os episódios de galgamento e penetrando mais dificilmente 
no interior da bacia que está associada a esse posto de acostagem. A ondulação de Sudoeste, embora 
no enfiamento da barra, é, em geral, curta e de pequena altura, não afectando a operacionalidade do 
Posto “A”.  

Os navios amarrados no Posto “A” são particularmente sensíveis à agitação proveniente do quadrante 
Oeste, que pode originar nestes, movimentos longitudinais e transversais apreciáveis. A popa é a parte 
do navio que mais cedo começa a afastar-se do posto de acostagem nas situações de “desassossego”. 
Durante essa reunião foi também referido que os episódios de inoperacionalidade estavam associados 
a níveis de maré elevados, próximos da preia-mar ou com ela coincidentes. Quaisquer que sejam as 
condições de agitação marítima, o navio mantém-se ‘sossegado’ em baixa-mar. Os problemas começam 
a sentir-se uma ou duas horas depois da baixa-mar e aumentam de intensidade até à preia-mar. 

5.8. CAUSAS DOS PROBLEMAS OPERACIONAIS NO POSTO “A” 

As condições operacionais e de segurança do Posto “A” podem ser influenciadas pela ocorrência de 
galgamentos do quebramar Norte (especialmente no trecho adjacente ao Posto “A”), pela difracção da 
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agitação marítima em torno da cabeça dessa estrutura, pelas características do sistema de amarração do 
navio ao cais, pela transmissão através da estrutura do quebramar Norte e por eventuais fenómenos de 
natureza ressonante que tenham lugar na área adjacente ao Posto “A” (IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 
2005; Veloso Gomes et al., 2005). 

Ao longo dos últimos anos foram efectuados vários estudos com o objectivo de caracterizar e melhorar 
as condições de operacionalidade e de segurança do Posto “A”, IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005. 
Esses estudos abordaram o problema de diferentes perspectivas e incluíram: estudos bidimensionais 
em modelo físico de uma secção transversal do quebramar Norte de Leixões adjacente ao Posto “A”; 
modelação numérica da propagação da agitação marítima de curto período, do largo para o interior do 
porto; análise da morfologia dos fundos na vizinhança do Posto “A” com utilização de SIG, incluindo 
a zona interior e exterior ao quebramar Norte; e estudos de propagação das ondas de longo período e 
de ressonância no interior do porto, com recurso a modelos numéricos. Nesses estudos foi importante 
a participação de profissionais das várias entidades com responsabilidades na operação do Terminal de 
Petroleiros do Porto de Leixões, nomeadamente da administração portuária, da empresa concessionária 
do terminal e dos pilotos da Barra de Leixões.  

Mais recentemente, o comportamento de um navio amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros 
de Leixões foi também estudado recorrendo a simulações numéricas (Santos, 2005 e 2006).  

Os estudos em modelo físico reduzido foram realizados à escala geométrica 1/60 considerando, quer 
ondas regulares, IHRH-FEUP, 2004d, quer ondas irregulares, Guedes Lopes, 2005. No primeiro desses 
estudos (IHRH-FEUP, 2004d) a situação actual foi comparada com os resultados de dez alternativas de 
intervenção, no que concerne, quer ao caudal médio que galgava a secção transversal em estudo, quer à 
estabilidade dos blocos do manto resistente do quebramar. Os onze modelos foram ensaiados segundo 
condições que reproduziram as condições de uma agitação incidente efectiva não significativamente 
perturbada pelas condições gerais de funcionamento do tanque de ondas. No segundo estudo (Guedes 
Lopes, 2005) foram testadas, de uma forma mais aprofundada, as três soluções do estudo anterior que 
apresentaram melhores resultados ao nível, quer da redução dos galgamentos da estrutura, quer da 
estabilidade dos blocos do manto resistente do quebramar. Neste estudo foram usadas ondas regulares 
e irregulares, assim como blocos fabricados com betão de densidade normal e de alta densidade. 

Os testes efectuados com o modelo físico que reproduzia a configuração actual do quebramar Norte de 
Leixões (quer considerando uma batimetria idêntica à do projecto inicial, quer considerando a batimetria 
actual, definida com base em levantamentos de Maio de 2003) mostraram que volumes significativos 
de água podem galgar a estrutura, especialmente quando são consideradas as condições de agitação mais 
energéticas, Figura 5.23. Esses volumes de galgamento são susceptíveis de influenciar, negativamente, 
as condições operacionais e de segurança do Posto “A”. Este modelo físico foi também aquele em que 
foi observado um maior número de blocos tetrápodes deslocados, IHRH-FEUP, 2004d. 

Importa referir que a questão da estabilidade dos blocos do manto resistente do quebramar Norte do 
Porto de Leixões e os volumes de galgamento dessa estrutura, responsáveis por parte dos problemas 
operacionais registados no Posto “A”, não podem ser dissociados.  

As várias hipóteses de intervenção testadas em modelo físico apresentaram resultados mais favoráveis 
do que a hipótese que reproduzia a configuração actual do quebramar Norte de Leixões, IHRH-FEUP, 
2004d. Das alternativas estudadas, salientam-se, pelo seu bom desempenho global, as que consideram 
um quebramar submerso a barlamar do quebramar de taludes actual. De um modo geral, a prestação de 
todas as hipóteses testadas em modelo físico piora quando se considera o nível de maré mais elevado, 
ou seja, o nível +4.00 (ZHL).  
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O trabalho realizado, Guedes Lopes, 2005, permitiu concluir que, de um modo geral, os blocos de alta 
densidade são mais eficazes do que os blocos de densidade normal, tanto na redução dos galgamentos 
do quebramar, como na melhoria da estabilidade do manto resistente dessa estrutura.  

 

 
Figura 5.23 – Testes bidimensionais em modelo físico: episódio de galgamento 
da secção transversal actual do quebramar Norte de Leixões. A batimetria foi 
definida com base no levantamento de Maio de 2003, IHRH-FEUP, 2004d. 

Não menosprezando a validade e a relevância dos dois estudos experimentais anteriormente realizados 
(IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005; Guedes Lopes, 2005), importa fazer referência à importância de 
submeter as soluções mais promissoras a novos estudos em modelo físico (reconhecida nos mesmos). 
Esses estudos devem ser realizados a uma escala geométrica maior (tão grande quanto possível) e com 
um modelo tridimensional, com o objectivo de minimizar possíveis efeitos de escala e de optimizar as 
soluções seleccionadas. 

Os episódios de galgamento do quebramar Norte de Leixões foram considerados pelos pilotos da Barra 
de Leixões e pelos responsáveis pela exploração do Posto “A” como preocupantes sob o ponto de vista, 
quer da operacionalidade, quer da segurança no terminal, IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005. Os seus 
efeitos negativos podem fazer-se sentir de diferentes formas: as condições de tranquilidade portuária 
podem ser agravadas pelos volumes de água que galgam o quebramar; o acesso ao Posto “A”, através da 
superstrutura do quebramar, com o objectivo de libertar o navio durante situações críticas, torna-se mais 
difícil e perigoso, especialmente por não estarem instalados ganchos de desengate rápido controláveis 
remotamente; e ainda porque nessas condições é mais difícil e perigosa a interrupção das operações de 
descarga/carga do navio, ou seja, o “desligar” dos braços de descarga/carga que ligam ao navio. 

A hipótese que refere a possibilidade de ocorrência de transmissão através da estrutura do quebramar 
Norte do Porto de Leixões apoia-se, quer em análises da evolução da batimetria (ao longo do tempo) 
na área envolvente ao Posto “A”, quer em afirmações proferidas pelos profissionais responsáveis pela 
operação do Terminal de Petroleiros. Esses profissionais referiram que “quando não há condições de 
agitação favoráveis, na zona Norte do terminal, verifica-se também, na popa do navio, a passagem de 
água com areia através do quebramar”, IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005. 

A análise comparativa de vários levantamentos batimétricos da zona protegida pelo quebramar Norte 
de Leixões evidenciou uma acumulação preferencial de sedimentos ao longo de uma banda adjacente 
ao pé do talude interior desta estrutura, em contraste com uma mais reduzida e aproximadamente 
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uniforme acumulação de sedimentos no resto da bacia de manobra do Posto “A”, IHRH-FEUP, 2004a. 
Por outro lado, a deposição de sedimentos nessa banda não progride da cabeça para o enraizamento do 
quebramar, como seria razoável esperar que acontecesse se os sedimentos estivessem a chegar à bacia 
do Posto “A” após contornarem a cabeça da estrutura. No entanto, pode verificar-se uma acumulação 
especialmente elevada de sedimentos em algumas zonas dessa banda distantes da cabeça do quebramar. 
Estas constatações levaram à suposição de que os sedimentos, induzidos pelo movimento da água, 
poderiam estar a atravessar o quebramar, IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005, em consequência de uma 
elevada permeabilidade sedimentar. A Figura 5.24 apresenta a variação do volume de sedimentação na 
vizinhança do Posto “A” entre os levantamentos de 3 de Novembro de 2001 e 8 de Fevereiro de 2002, 
sendo elucidativa da dinâmica descrita. Estudos anteriores mostraram que o assoreamento da bacia do 
Posto “A” tem origem quase exclusivamente no trecho que lhe fica a Norte.  

 

 
Figura 5.24 – Variação do volume de sedimentação na vizinhança do Posto “A”, IHRH-FEUP, 2004a.  

A situação descrita tem como resultado um aumento da frequência com que as operações de dragagem 
têm de ser realizadas na zona envolvente ao Posto “A”. 

Dado tratar-se de um quebramar de taludes construído sobre um antigo quebramar submerso, torna-se 
muito difícil determinar qual a permeabilidade actual desta obra de protecção. Sabe-se que o núcleo 
desta estrutura é constituído por enrocamento de peso inferior a 1 tf. No entanto, mesmo que se pudesse 
admitir a impermeabilidade do núcleo do quebramar, a presença de blocos com aproximadamente 90 tf 
no manto exterior da antiga estrutura submersa, leva a concluir que o quebramar poderá, de facto, ser 

Posto “A” 

Evolução da batimetria (m) 

≥0 → Erosão de sedimentos 
<0 → Acreção de sedimentos 
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permeável a sedimentos e, eventualmente, a correntes de água localizadas, capazes de interferir com o 
comportamento de um navio amarrado no Posto “A”, IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005.  

A hipótese apresentada é também sustentada pela existência de um desnível do fundo, entre o intradorso 
e o extradorso do quebramar Norte de Leixões, que pode ultrapassar os 5 m em algumas zonas, e pela 
reduzida espessura do maciço de TOT do quebramar de taludes que está assente sobre o talude interior 
do antigo quebramar submerso, Figura 5.16. 

Como foi referido anteriormente, o Posto “A” localiza-se à entrada do Porto de Leixões, próximo da 
cabeça do quebramar Norte. Esta localização pode também ser apontada como uma causa possível 
para os problemas hidrodinâmicos e operacionais sentidos neste posto de acostagem.  

Pelo fenómeno da difracção, a agitação marítima com uma direcção aproximadamente perpendicular 
ao quebramar Norte de Leixões pode, com relativa facilidade, contornar a cabeça desta estrutura e 
chegar à zona do Posto “A”, com energia suficientemente elevada para poder perturbar um navio aí 
amarrado. Por outro lado, a agitação proveniente de rumos próximos do Sudoeste pode atingir a zona 
do Posto “A” directamente. Para estudar a propagação da agitação marítima de curto período até ao 
interior do Porto de Leixões e, em particular, para determinar as condições de operacionalidade do 
Posto “A”, foram utilizados dois modelos numéricos (IHRH-FEUP, 2004b; CEHIDRO-IST, 2004).  

O modelo numérico utilizado no Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos (IHRH-FEUP, 2004b) é 
baseado num esquema de discretização por elementos finitos, a duas dimensões horizontais, da 
equação de fundos suaves de Berkhoff, 1972, com um factor de dissipação de energia (Booij, 1981). A 
propagação das ondas monocromáticas é realizada tendo em consideração o efeito combinado da 
refracção, da difracção e da reflexão. No estudo realizado apenas foi considerada a ocorrência de 
dissipação de energia pelo processo de rebentação da onda, através da utilização do modelo de Battjes 
e Janssen, 1978, adaptado para ser usado num modelo de propagação de ondas elíptico por De 
Girolamo et al., 1988. A dissipação de energia que resulta do atrito no fundo não foi considerada. 
Foram utilizados dois tipos de condições de fronteira: condição de geração-radiação, aplicada em 
fronteiras abertas no mar; e condição de reflexão total ou parcial, aplicada nas fronteiras sólidas 
(quebramares, cais, praias, etc.) ou nas fronteiras de simetria. Os resultados do modelo são a altura de 
onda e a velocidade superficial máxima, em cada ponto. 

O estudo foi realizado para o nível de maré correspondente a uma preia-mar de águas vivas (+4.0 m 
ZHL) e para agitação marítima com um rumo local de Oeste, IHRH-FEUP, 2004b. De acordo com a 
experiência dos pilotos da barra de Leixões e dos responsáveis pela exploração do terminal, estas 
condições são as que originam as situações de menor segurança para a atracação e para a permanência 
de navios no Posto “A”. As simulações numéricas foram efectuadas para sete ondas regulares, com 
períodos de 9 a 20 s. Considerou-se que estes seriam os períodos de pico da agitação em condições de 
mar totalmente desenvolvidas, aos quais corresponderiam as alturas de onda significativas ao largo 
determinadas por, Resio et al., 2002, 

em que  representa a altura de onda significativa,  a aceleração da gravidade e  o período de pico 
da agitação irregular. A altura de onda significativa local, , na batimétrica dos -21 m (ZHL), foi 
determinada considerando apenas os efeitos devidos ao empolamento linear da onda provocados pela 
diminuição da profundidade da água. 

O Quadro 5.8 resume os resultados obtidos para o Cenário A, que considera o quebramar Norte com a 
sua configuração actual. Nesse quadro são também apresentados os resultados de duas condições de 
agitação marítima adicionais, de mar não completamente desenvolvido, com um período de onda de 

3.678 10 (5.3)
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pico de 18 s e alturas de onda significativas locais de 6.0 e 10.0 m. Estas condições foram simuladas 
com o objectivo de possibilitar, posteriormente, a comparação dos resultados obtidos com os modelos 
numéricos utilizados pelas duas equipas de investigação. O Cenário B considerou um prolongamento 
de 200 m do quebramar Norte, no enfiamento da estrutura actual.  

Quadro 5.8 – Síntese dos resultados da modelação numérica para o Cenário A, IHRH-FEUP, 2004b. 

Caso  (s)  (m)  (m) Alturas de onda na vizinhança do Posto “A” 

1 9 2.9 2.7 entre 0.5 m e 1.0 m. 

2 11 4.4 4.0 entre 1.0 m e 1.5 m em alguns pontos. 

3 13 6.1 5.7 podem ser superiores a 1.5 m, não chegando a 2.0 m. 

4 15 8.1 7.9 geralmente superiores a 1.5 m e nalguns pontos superiores a 2.0 m. 

5 17 10.4 10.5 superiores a 2.0 m, podendo ultrapassar os 2.5 m junto ao quebramar 
Norte. 

6 19 13.0 14.6 
superiores a 2.5 m numa extensão de aproximadamente 200 m junto ao 
quebramar e superiores a 2.0 m numa faixa com uma largura de cerca de 
80 m. 

7 20 14.4 15.4 superiores a 2.0 m, e nalgumas zonas a 2.5 m, em praticamente toda a 
vizinhança do Posto “A”. 

8 18 -- 6.0 entre 1.0 m e 1.5 m, sendo superiores a 1.5 m numa faixa com cerca de 
150 m junto ao quebramar. 

9 18 -- 10.0 2.0 m numa faixa com mais de 200 m junto ao quebramar. Numa região 
localizada em torno do Posto “A” podem ultrapassar os 2.5 m. 

 

Os resultados das várias simulações numéricas mostram que durante a preia-mar, em situações de mar 
completamente desenvolvido e para ‘períodos de onda de pico’ iguais ou superiores a 15 s, a actual 
configuração do quebramar Norte de Leixões possibilita que a ondulação proveniente de Oeste possa 
contornar a cabeça desta estrutura e chegar à zona do Posto “A” com uma altura igual ou superior a 
2.5 m, IHRH-FEUP, 2004b. 

A Figura 5.25 apresenta o diagrama de alturas de onda na vizinhança do Posto “A” que resulta da 
simulação da propagação de agitação marítima com rumo local de Oeste, um período de onda de 19 s 
e uma altura de onda de 13.0 m, para a situação de preia-mar (+4.0 m ZHL). Para estas condições de 
agitação, os resultados da simulação numérica mostram alturas de onda superiores a 2.5 m ao longo de 
praticamente toda a área de influência do Posto “A”. Importa frisar que esta simulação foi realizada 
para condições de agitação extremas, cuja probabilidade de ocorrência é, naturalmente, reduzida. 

Em CEHIDRO-IST, 2004, a caracterização das condições de tranquilidade na entrada do Porto de 
Leixões, no que concerne apenas à agitação marítima de curto período, foi realizada por aplicação de 
dois modelos numéricos: o STWAVE e o REF/DIF1. O primeiro modelo foi utilizado para o estudo da 
propagação das ondas do largo até próximo da costa (até aproximadamente 30 m de profundidade) e o 
segundo para caracterizar o comportamento das ondas na zona mais próxima do quebramar Norte e, 
em particular, na envolvente ao Posto “A”. 

As condições de tranquilidade à entrada do Porto de Leixões foram caracterizadas para 15 ondas com 
os seguintes rumos ao largo: NW, W e W-20º-S. Consideraram-se os seguintes conjuntos de período 
de onda de pico - altura de onda significativa: =10.0 s e =3.60 m; =14.0 s e =5.0; =14.0 s e 

=7.0 m; =18.0 s e =6.0 m; e =18.0 s e =10.0 m. O nível de maré foi considerado igual a 
2.0 m (ZH), que corresponde, sensivelmente, ao nível médio da água do mar.  
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Figura 5.25 – Alturas de onda (m) à entrada do Porto de Leixões. Rumo W; 

=19 s; =13.0 m; Preia-mar, IHRH-FEUP, 2004b. 

Neste estudo procurou-se também avaliar a influência da variação do nível de maré nas condições de 
agitação à entrada do porto. Para tal foram simuladas duas das condições de agitação anteriores (ondas 
com =14.0 s, =5.0 m, e rumos ao largo de W e de NW) para níveis de maré extremos: +0.5 m 
(ZH), correspondente a uma baixa-mar de águas vivas; e +4.5 m (ZH) correspondente a uma preia-mar 
de água vivas, afectada por uma sobrelevação meteorológica. 

O STWAVE (Steady State Spectral Wave Model), desenvolvido pelo Coastal and Hydraulics 
Laboratory, U.S. Army Engineer Research and Development Center, é um modelo matemático de 
diferenças finitas, baseado na equação de balanço de ondas, que permite a simulação da refracção, 
empolamento, rebentação, difracção, interacção vento-onda, interacção onda-onda e a geração de 
espectros de energia. Este modelo propaga a agitação do largo para a costa, segundo direcções que no 
máximo podem fazer um ângulo de ±87.5º com o eixo dos xx da malha de cálculo, que é usualmente a 
direcção normal à costa. Deste modo, ondas reflectidas pela linha de costa, por estruturas costeiras, ou 
por formações de fundo escarpadas, propagando-se fora dos limites referidos, são negligenciadas. Os 
outputs do modelo são: espectros de ondas em pontos previamente seleccionados; campos de altura, 
período e direcção de onda; campos de gradientes das tensões de radiação; e campos de índices de 
rebentação. 

O REF/DIF1, desenvolvido por Kirby e Dalrymple, 1994, no Center for Applied Coastal Research, 
Department of Civil Engineering, University of Delaware, Newark, é um modelo de diferenças finitas, 
baseado na equação do talude suave. Esta equação é desenvolvida na forma parabólica e em relação à 
amplitude complexa de uma onda regular. O modelo é de linearidade fraca e combina a refracção e a 
difracção. A simulação da propagação de ondas regulares é realizada em profundidades intermédias e 
tem em conta os efeitos da não-linearidade através da teoria de Stokes. A direcção de propagação da 
onda está limitada a um sector de ± 70º relativamente ao eixo dos xx devido à aproximação parabólica 
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em que se baseia o modelo. Por este motivo, e um pouco à semelhança do que se referiu para o modelo 
STWAVE, este modelo não pode simular correctamente o fenómeno da reflexão. O modelo REF/DIF1 
considera a dissipação de energia por rebentação da onda e por atrito no fundo. Os outputs do modelo 
são: os campos de altura de onda, amplitude complexa e direcção; e a velocidade no fundo. 

Uma vez que o STWAVE propaga um espectro de agitação marítima e o REF/DIF1 uma onda regular, 
os valores considerados na fronteira do segundo modelo foram os de uma onda monocromática cuja 
altura, período e direcção são, respectivamente, a altura de onda significativa, o período de pico e a 
direcção média do espectro obtido nos correspondentes pontos do STWAVE.  

Os resultados obtidos permitiram concluir que os problemas de inoperacionalidade do Posto “A” não 
resultam da agitação residual de curto período que, por difracção, penetra na zona abrigada pelo 
quebramar Norte, CEHIDRO-IST, 2004. Em todos os cenários simulados, as alturas de onda na zona 
do Posto “A” são suficientemente pequenas para não poderem provocar a instabilização de um navio 
aí amarrado. Levando em linha de conta os resultados das simulações efectuadas para as condições 
mais gravosas segundo os pilotos (rumo Oeste, ondas de elevado período e altura), às quais está 
também associada uma baixa probabilidade de ocorrência, concluiu-se que no Posto “A”, mais 
particularmente junto ao local onde se posiciona habitualmente a proa do navio depois de amarrado, as 
ondas apresentam uma altura seguramente inferior a 1.0 m. Apenas quando são consideradas ondas 
com um período de 18 s, uma altura de 10.0 m e um rumo W-20º-S (mais rodadas a Sul), se verifica a 
ocorrência de ondas com uma altura ligeiramente superior a 1.0 m na vizinhança do Posto “A”. Deste 
modo, e tendo apenas por base os resultados das simulações da propagação da agitação marítima de 
curto período para o interior do porto, não existe necessidade de prolongar o actual quebramar Norte 
de Leixões, CEHIDRO-IST, 2004. 

As simulações numéricas realizadas mostraram também níveis de agitação na zona do Posto “A” 
muito semelhantes para os três níveis de maré considerados no estudo. Com base nestes resultados 
concluiu-se que o “comportamento” de um navio amarrado no Posto “A” deveria ser insensível à 
variação do nível de maré durante um temporal marítimo. Esta conclusão, que se sustentou apenas em 
resultados de simulações da propagação da agitação marítima de curto período, contrasta com os 
relatos dos pilotos da Barra de Leixões e dos responsáveis pela exploração do terminal. Estes, em 
reunião de trabalho, afirmaram, como já foi referido anteriormente, que as situações mais críticas 
ocorriam, predominantemente, para os níveis de água mais elevados, próximos ou coincidentes com a 
preia-mar. 

Relativamente à conclusão anterior, supõe-se que quando em CEHIDRO-IST, 2004, se faz referência 
ao “comportamento” do navio, se pretende apenas aludir à altura de onda que efectivamente atinge a 
zona do Posto “A”, que no caso em estudo parece ser relativamente independente do nível de maré 
considerado. O comportamento de um navio amarrado pode ser significativamente influenciado pela 
folga sob a quilha, especialmente para condições de carga próximas do carregamento máximo (maior 
calado). Assim, mesmo com níveis de agitação semelhantes na zona do Posto “A”, o comportamento 
de um navio amarrado nesse posto de acostagem poderá variar em função do nível de maré (ver secção 
6.2.8.3). Além disso, qualquer critério de operacionalidade baseado apenas numa altura de onda local 
é incompleto, especialmente quando se trata de navios de grande porte amarrados. Com efeito, estes 
navios, devido às características do seu sistema de amarração e ao seu porte, são sensíveis ao período 
da agitação incidente.  

IHRH-FEUP, 2004b, e CEHIDRO-IST, 2004, apresentam conclusões que se podem considerar, em 
alguns aspectos, discordantes no que toca à importância da contribuição da agitação marítima de curto 
período para as situações de inoperacionalidade registadas no Posto “A”. Para a configuração actual 
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do quebramar Norte, os resultados do primeiro estudo mostram que alguma ondulação proveniente do 
rumo Oeste pode contornar a cabeça do quebramar Norte e chegar à zona do Posto “A” com alturas de 
onda da ordem dos 2.5 m. Para as mesmas condições de teste, CEHIDRO-IST, 2004, prevê para essa 
zona a ocorrência de ondas com uma altura ligeiramente superior a 1.0 m. Embora neste segundo caso 
possa ser lícito considerar que as ondas que chegam à zona do Posto “A” não causam problemas aos 
navios aí amarrados, os resultados do primeiro estudo numérico mostram uma realidade um pouco 
diferente. 

Sobre este tema, importa fazer referência às limitações (assumidas no estudo) dos modelos numéricos 
usados em CEHIDRO-IST, 2004, em especial no que concerne à validade dos resultados em zonas de 
difracção que estejam para além de uma linha fazendo 70º com a direcção de propagação das ondas, 
assim como à incorrecta simulação do fenómeno da reflexão. Na situação em estudo, essas limitações 
podem assumir um papel relevante, não apenas por o Posto “A” se situar no intradorso do quebramar 
Norte de Leixões, mas também pelo facto da agitação residual que chega à vizinhança deste posto de 
acostagem poder ter alguma contribuição de reflexões no molhe Sul do Porto de Leixões, ou noutras 
fronteiras existentes nas proximidades.  

Os resultados de ambos os estudos foram importantes para a definição das condições de agitação 
marítima ensaiadas na primeira fase do estudo em modelo físico. Como se detalhará oportunamente, 
nessa fase inicial apenas foi construído um modelo físico simplificado do Posto “A” e área envolvente. 
Deste modo, as condições de agitação marítima geradas foram as previstas para a zona do Posto “A”, e 
não as condições de agitação ao largo. Na segunda fase do estudo procurou-se reproduzir o quebramar 
Norte de Leixões o mais fielmente possível, de forma a possibilitar uma melhor caracterização das 
condições de tranquilidade na vizinhança do Posto “A” e a simulação do comportamento de um navio 
amarrado em condições mais próximas da realidade. 

Ao contrário da agitação marítima de curto período, as ondas de longo período podem facilmente 
penetrar no interior de portos, uma vez que a eficiência dos quebramares de protecção para este tipo de 
ondas é muito reduzida. Além disso, os processos de dissipação da energia das ondas de longo período 
no interior da bacia portuária são pouco importantes, o que pode criar sérios problemas aos navios aí 
amarrados. Esses problemas podem resultar da entrada em ressonância, quer da massa de água da 
bacia portuária, quer do sistema dinâmico constituído pelo navio amarrado, por acção das ondas de 
longo período.   

Importa esclarecer que numa situação de ressonância da massa de água de uma bacia portuária, uma 
elevada amplificação da oscilação não é, per se, um problema, dado que a amplitude das ondas de longo 
período que a originam é, regra geral, pequena. No entanto, devido ao seu elevado comprimento, estas 
oscilações têm associadas elevadas velocidades orbitais. Em caso de ocorrência de ressonância, a onda 
estacionária gerada caracteriza-se por apresentar pontos nodais (ou linhas nodais), onde a amplitude 
das oscilações verticais da massa de água é praticamente nula, mas onde as velocidades horizontais das 
partículas de água são muito elevadas e directamente proporcionais à amplitude das oscilações verticais 
registadas nos antinodos (locais onde a amplitude da oscilação vertical é mais elevada). Pelos motivos 
referidos, as ondas de longo período são especialmente problemáticas para navios que estão amarrados 
na proximidade de zonas nodais. Podem também ocorrer fenómenos ressonantes nas situações em que 
o período das ondas de longo período se encontra próximo de um dos períodos naturais de oscilação 
do navio amarrado. Nestas condições pode ocorrer uma amplificação significativa dos movimentos do 
navio segundo o modo de oscilação que entrou em ressonância. 

IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005, citando Morais e Abecasis, 1978, refere que em Leixões, assim 
como noutras zonas da costa portuguesa, podem ocorrer com alguma frequência duas bandas de ondas 
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de longo período: a primeira com períodos entre os 2 e os 5 min (120 e 300 s), com preponderância 
dos períodos de 3 a 4 min; e a segunda com períodos entre os 15 e os 20 min, com preponderância dos 
períodos mais próximos do limite superior (20 min).  

No caso particular do Posto “A”, existem episódios críticos envolvendo navios amarrados que podem 
ser associados à ocorrência de ondas de longo período em Leixões, Morais e Abecasis, 1978. Destaca-
se o acidente ocorrido com um navio tanque de 137 000 t de peso bruto (Ortins de Bettencourt) em 21 
e 22 de Janeiro de 1974. “Cerca das 23:30 horas do dia 21, este navio que estava a descarregar, 
começou a mover-se passeando longitudinalmente entre 10 e 15 m e afastando do cais entre 3 a 4 m. 
Assistiram o navio dois rebocadores que reduziram aquelas distâncias para 8 e 2 m, respectivamente. 
Às 3:30 horas os rebocadores prestavam assistência ao navio e os dois tipos de movimento foram 
reduzidos para 5 e 1 m, respectivamente. Entretanto rebentaram 5 cabos de amarração”. Uma análise 
dos registos daqueles dois dias do marégrafo de Leixões mostra que existiram ondas com períodos de 
2 a 4 minutos, com amplitudes até 0.5 m, provavelmente amplificadas. 

Ainda que não se trate de uma situação problemática com um navio amarrado no Posto “A”, convém 
fazer referência ao ocorrido no dia 16 e 17 de Janeiro de 1973, motivado por fenómenos de origem 
meteorológica. Nesse período, ocorreram oscilações de longo período na Doca nº 2 associadas à 
sobrelevação do nível do mar que, actuando sobre um navio de 160 m amarrado no cais Norte numa 
zona nodal, originaram a rotura de vários cabos de amarração e a colisão do navio contra estruturas do 
porto e da antiga ponte móvel, a qual ficou danificada, Morais e Abecasis, 1978. Uma análise do 
registo de maré mostrou a presença de ondas de longo período da ordem dos 4, 8, 16, 20 e 40 min, 
com amplitudes apreciáveis. A onda mais persistente foi a de 4 min ou, mais precisamente, 220 s. 

Alguns estudos de modelação numérica permitiram concluir que a massa de água na área envolvente 
ao Posto “A” pode entrar em ressonância para períodos próximos dos períodos das ondas longas que, 
segundo Morais e Abecasis, 1978, habitualmente ocorrem na vizinhança do Porto de Leixões, IHRH-
FEUP/CEHIDRO-IST, 2005. Essas condições de ressonância da massa de água são compatíveis com a 
ocorrência de uma linha nodal na zona de implantação do Posto “A”. Como se detalhará de seguida, 
foi ainda detectada a ocorrência de linhas nodais na vizinhança do Posto “A” para períodos inferiores a 
120 s. Este valor corresponde ao limite inferior da primeira banda de períodos referida por Morais e 
Abecasis, 1978.  

Recentemente, a aplicação de um modelo numérico ao estudo da propagação da agitação marítima de 
médio e longo períodos, e de ressonância no interior do Porto de Leixões, confirmou a existência de 
linhas nodais na região do Posto “A” para alguns dos períodos de onda estudados, IHRH-FEUP, 2007. 
Este estudo foi realizado considerando as mais recentes modificações da batimetria portuária (operações 
de rebaixamento de fundos) e a previsível construção de um novo terminal de passageiros no intradorso 
do molhe Sul do Porto de Leixões (actualmente em fase de construção).  

A simulação numérica foi realizada para um nível de maré igual a +2.0 m (ZHL), que corresponde 
sensivelmente ao nível médio da água do mar, e considerando ondas de longo período normais à costa, 
ou seja, com uma direcção de +27º relativamente ao eixo W-E. Foram estudadas as condições de 
ressonância da bacia portuária como resposta a 18 perturbações de amplitude unitária, com períodos 
contidos no intervalo de 1 a 10 min. As Figuras 5.26 e 5.27 apresentam os resultados das simulações 
numéricas que mais claramente mostram a instalação de uma linha nodal na vizinhança do Posto “A”. 
Nas figuras apresentadas à direita (fase de onda), a escala de cores tem associados valores positivos e 
negativos que permitem distinguir as zonas onde o nível da superfície livre da massa de água em 
oscilação está acima do nível de repouso, daquelas em que está abaixo desse nível, evidenciando 
também a localização das linhas nodais referidas. 
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Figura 5.26 – Estudo das condições de ressonância no interior do Porto de Leixões para um nível de maré de 
+2.0  m (ZHL). Índices de agitação (esquerda), fases de onda (direita). Período da onda longa normal à costa: 

70 s (superior) e 80 s (inferior), IHRH-FEUP, 2007. 

Como se referiu anteriormente, numa situação de ressonância, uma elevada amplificação da oscilação 
nos locais onde os antinodos se instalam não é, per se, um problema, dado que a amplitude das ondas 
de longo período é, regra geral, pequena. No entanto, estas ondas caracterizam-se por apresentarem 
velocidades orbitais muito significativas devido ao seu elevado comprimento de onda. Deste modo, na 
onda estacionária originada em caso de ressonância, as velocidades horizontais nos nodos são muito 
elevadas e directamente proporcionais às amplitudes de oscilação registadas nos antinodos. Assim, os 
índices de agitação que são apresentados nas Figuras 5.26 e 5.27 permitem ter uma ideia da importância 
dos diferentes modos de ressonância identificados. 

Das diferentes situações de ressonância analisadas, destacam-se as associadas aos períodos de 80 s e 
100 s, não apenas por apresentarem linhas nodais muito próximas da zona central do Posto “A”, mas 
também pelos índices de agitação relativamente elevados obtidos na zona dos antinodos (Prainha). 
Importa ainda referir que os períodos naturais de alguns modos de oscilação do navio amarrado (e.g. 
modo de avanço e de deriva) são próximos desses períodos (ver secção 6.2.7.3). 

A ocorrência de ondas longas em Leixões, com períodos semelhantes aos associados às condições de 
ressonância apresentadas nas Figuras 5.26 e 5.27, pode originar situações de perigo para os petroleiros 
amarradas no Posto “A”. O risco associado a cada uma dessas situações depende da probabilidade de 
ocorrência de perturbações com períodos iguais aos períodos críticos identificados. Esta análise não 
foi objecto de estudo em IHRH-FEUP, 2007.  
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Figura 5.27 – Estudo das condições de ressonância no interior do Porto de Leixões para um nível de maré de 
+2.0  m (ZHL). Índices de agitação (esquerda), fases de onda (direita). Período da onda longa normal à costa: 

100 s (superior) e 120 s (inferior), IHRH-FEUP, 2007. 

Uma caracterização detalhada das ondas de longo período em Leixões, e da frequência de ocorrência 
dos períodos mais críticos para a bacia portuária e para o sistema dinâmico constituído por um navio 
amarrado no Posto “A”, com recurso a técnicas recentes de aquisição e análise de dados, não foi ainda 
realizada. 

Importa ainda referir que os períodos de 270 e 540-600 s dão origem a uma oscilação em massa da 
bacia portuária, com provável ocorrência de um nodo na zona do Posto “A”, IHRH-FEUP, 2007. 

Considerando a massa de água limitada pelo quebramar exterior, pelo molhe Norte do anteporto e pela 
extremidade do molhe Sul, como uma cunha triangular, obtém-se uma condição de ressonância com 
um período fundamental igual a 133 s, que é compatível com a existência de uma zona nodal na região 
do Posto “A”, Morais e Abecasis, 1978. Esta condição de ressonância deverá corresponder a uma 
situação próxima da retratada na Figura 5.27, para o período de 120 s.  

Podem ainda ocorrer situações de reflexão pura não ressonante para uma gama de períodos mais larga, 
causadas pelo canto entre os dois quebramares. Para alguns desses períodos, no sistema estacionário 
gerado pode aparecer uma linha nodal próxima do posto de acostagem “A” (Morais e Abecasis, 1978; 
IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005). 

As características elásticas dos cabos de amarração e das defensas, bem como a própria geometria do 
layout de amarração, têm influência no comportamento de um navio amarrado, nomeadamente, na 
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amplitude dos seus movimentos (especialmente os que têm lugar no plano horizontal) e nas forças 
aplicadas nos elementos do sistema de amarração, como foi anteriormente referido. Esses elementos 
desempenham, por conseguinte, um papel importante nas condições operacionais e de segurança de um 
terminal portuário, condicionando a eficiência com que as operações de movimentação de mercadorias 
se processam. Em reunião de trabalho, os profissionais responsáveis pela operação do Terminal de 
Petroleiros do Porto de Leixões fizeram especial referência às características das defensas instaladas 
no Posto “A”: “as defensas pneumáticas do terminal, idênticas às utilizadas no Porto de Sines, têm um 
comportamento muito elástico, mesmo em situações de bom tempo, nunca tendo rebentado.” 

Em IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005, as características dos elementos do sistema de amarração do 
navio e a geometria do seu layout de amarração foram analisados tendo em atenção recomendações 
internacionais. 

A respeito da geometria do layout de amarração do navio, OCIMF, 2008, faz referência ao conceito de 
um layout de amarração genérico, especificando que o mesmo deve ser utilizado, essencialmente, num 
ambiente multi-direccional, em que nenhuma direcção individual é predominante, ou no qual qualquer 
uma das forças do ambiente marítimo-portuário se pode tornar um factor dominante. De acordo com 
esse layout, que foi descrito em pormenor na secção 2.4, os cabos de amarração devem estar repartidos 
o mais simetricamente possível em relação ao ponto médio do navio. Esta disposição visa a obtenção 
de uma distribuição mais uniforme das forças aplicadas nos vários cabos de amarração, assim como a 
minimização das forças máximas aplicadas nesses elementos.  

O layout de amarração mais frequentemente utilizado pelos navios de maior porte que demandam ao 
Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões é, como se pode ver na Figura 5.18, ligeiramente 
assimétrico. Verifica-se também a utilização de lançantes de proa e de popa. 

Importa ainda acrescentar que as recomendações da OCIMF, 2008, são de aplicação geral e, portanto, 
algumas modificações poderão ter sido implementadas no layout de amarração típico do Posto “A”, no 
sentido de o adaptar às condições locais, com base na experiência das equipas de amarração do navio e 
dos responsáveis pela exploração do terminal. Pese embora o referido, foi analisada a influência da 
geometria do layout de amarração no comportamento de um petroleiro amarrado no Posto “A”, através 
da realização de testes experimentais. Um dos layouts considerados é aproximadamente simétrico, tira 
partido dos ganchos de amarração situados junto à cabeça do quebramar Norte do Porto de Leixões e 
procura aproximar-se do esquema genérico de amarração proposto em OCIMF, 2008. Os resultados e 
as conclusões que resultam das várias condições testadas em modelo físico são apresentados na secção 
6.2.8.2. 

Tal como foi exposto pelos profissionais responsáveis pela operação do terminal, as características 
elásticas das defensas pneumáticas instaladas no Posto “A” podem ser um importante inconveniente, 
tanto para as operações de acostagem e de amarração do navio, como para o seu comportamento depois 
de amarrado ao cais. 

De acordo com Janssen, 1995, as defensas do tipo pneumático apresentam uma reflectividade elevada. 
Praticamente toda a energia que lhes é transmitida, quer durante a operação de acostagem, quer a cada 
impacto do navio após a amarração ao cais, é transferida de novo para o navio. Isto é, após cada ciclo 
de compressão-descompressão da defensa, apenas uma pequena fracção da energia total absorvida é 
dissipada. Apesar deste comportamento desfavorável, é frequente a utilização de defensas pneumáticas 
em terminais para navios do tipo petroleiro.  

As defensas do tipo cónico apresentam menor reflectividade, dissipando quase 50% da energia que lhes 
é transmitida, Bruun, 1988. O seu ponto fraco é a reduzida resistência a forças de corte. Este aspecto é 
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importante na medida em que pode aumentar os custos com a manutenção do terminal. Importa ainda 
referir que a opção por um tipo de defensa com características diferentes das actualmente instaladas no 
Posto “A” está condicionada pela capacidade resistente dos duques d’Alba de acostagem existentes. 

A mobilização de forças de atrito na interface entre o costado do navio e a defensa contribui para a 
redução dos movimentos do navio amarrado, especialmente os realizados na direcção paralela ao cais 
(avanço). Deste modo, poderia ser vantajosa a utilização de uma defensa do tipo cónico associada a 
um painel frontal com um coeficiente de atrito horizontal condicionado, quer pela capacidade de 
resistência ao corte da defensa, quer pela necessidade de mobilizar uma determinada força de atrito na 
interface. A utilização de correntes de suporte, convenientemente dimensionadas, permite reduzir a 
magnitude dos esforços de corte transmitidos à defensa, nomeadamente os resultantes do peso do 
painel frontal protector e das forças de atrito geradas no contacto do casco do navio com a superfície 
do painel frontal protector. Esta solução não é contudo muito frequente em terminais para navios do 
tipo petroleiro. 

A instalação de ganchos de desengate rápido no Posto “A”, operados remotamente, permitiria libertar 
o navio mais rapidamente em caso de ocorrência de situações críticas, não sendo necessária a presença 
da equipa de amarração junto aos cabeços e ganchos de amarração. Este sistema seria particularmente 
útil aquando da ocorrência de galgamentos significativos do quebramar Norte do Porto de Leixões, tal 
como foi referido pelos profissionais responsáveis pela operação do terminal, IHRH-FEUP/CEHIDRO-
IST, 2005.  

O agravamento dos problemas operacionais do Posto “A” nos últimos anos, e para níveis de agitação 
marítima semelhantes, pode estar relacionado com a falta de elementos na tripulação dos navios com o 
know-how necessário à realização (atempada) das operações de inspecção e de correcção da amarração 
desses navios, por exemplo, na sequência de uma rápida alteração das condições do ambiente marítimo-
portuário. Por esse motivo, e perante tais situações, a amarração não é (devidamente) reajustada, o que 
obriga, por vezes, o petroleiro a abandonar o Posto “A”, eventualmente após a rotura de alguns dos seus 
cabos de amarração, IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005. No entanto, os profissionais responsáveis pela 
operação do terminal referiram que mesmo para condições de boa amarração, perante as condições de 
agitação marítima mais adversas, os cabos de amarração são submetidos a forças elevadas. Em função 
disso, os equipamentos montados a bordo do navio são muito importantes para uma “boa” amarração, 
sendo vantajosos os guinchos de tracção constante. 

Os problemas de operacionalidade do Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões foram 
também estudados através do recurso à simulação numérica do comportamento de um navio amarrado 
nesse posto de acostagem (Santos, 2005 e 2006). Para tal foi utilizado o pacote numérico MOORNAV, 
implementado no LNEC, Santos, 1994, e baseado na teoria das funções de resposta a impulso proposta 
por Cummins, 1962, para o estudo da interacção de corpos flutuantes com a agitação marítima. Esses 
estudos foram realizados com o objectivo de avaliar a influência da aplicação de uma força horizontal, 
paralela ao eixo longitudinal do navio e de sentido oposto ao da sua velocidade de avanço, na amplitude 
do movimento de avanço de um navio amarrado no Posto “A”. Essa força horizontal seria aplicada por 
um dispositivo de auxílio à amarração, que seria sensível à velocidade de avanço do navio e aplicaria 
uma força constante e de sentido oposto ao desta velocidade. 

O navio considerado nos estudos tinha um comprimento de 243 m na linha de flutuação, 42 m de boca 
e um calado máximo de 14.35 m. Na condição de carga estudada o volume de água deslocada pelo 
casco foi de 108 416 m3. Foram considerados dois layouts de amarração e uma profundidade de água 
junto ao cais igual a 17 m. No layout de amarração I (o mais frequentemente usado no Posto “A”, 
Figura 5.18), a força inicial de pré-tensão aplicada em todos os cabos de amarração foi de 127.4 kN. 
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No layout de amarração II (obtido a partir do anterior pela eliminação dos lançantes de proa e de 
popa), a força de pré-tensão aplicada nas regeiras foi de 127.4 kN e nos traveses de 196 kN. O 
coeficiente de atrito entre o casco do navio em aço e as defensas pneumáticas instaladas no Posto “A” 
foi considerado igual a 0.35. 

Para efeitos de simulação numérica, a actuação do dispositivo de auxílio à amarração apresentado seria 
a equivalente à introdução de uma força de atrito adicional (Santos, 2005 e 2006). Assim, o estudo foi 
efectuado considerando vários valores dessa força de atrito (250 a 1800 kN) e para ondas regulares de 
vante, com uma altura de 0.60 m (junto ao Posto “A”) e diferentes períodos de onda (8 a 220 s). De 
um modo geral, os resultados obtidos mostraram que o aumento da força de atrito adicional aplicada 
conduz a uma diminuição da amplitude dos movimentos de avanço. No entanto, para os períodos de 
onda mais elevados, esse efeito favorável não conseguiu evitar que as forças máximas aplicadas nos 
cabos de amarração e nas defensas ultrapassassem os limites considerados admissíveis. O período de 
onda de 67 s foi o que conduziu às maiores amplitudes do movimento de avanço. Verificou-se também 
que, em muitas das condições de teste, com o aumento da força de atrito adicional, as forças máximas 
aplicadas nos elementos do sistema de amarração são menores quando se utiliza o layout II. 

Uma das principais condicionantes da solução estudada numericamente para redução dos movimentos 
longitudinais de um navio amarrado no Posto “A” é a sua aplicabilidade, no protótipo, a uma estrutura 
de acostagem real.  

As soluções propostas para a resolução dos problemas operacionais do Posto “A” são apresentadas em 
detalhe em IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005, e Rosa Santos et al., 2008a. Os estudos em modelo 
físico efectuados no âmbito do presente trabalho de investigação visaram a clarificação da influência 
de alguns fenómenos físicos (identificados anteriormente) nas condições de inoperacionalidade do 
Posto “A”, assim como a análise da eficácia de algumas das alternativas de intervenção propostas em 
estudos anteriores. Os resultados desses estudos são apresentados no capítulo 6. 

5.9. SÍNTESE  

Devido essencialmente à sua localização, o Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões, 
apresenta, por vezes, alguns problemas hidrodinâmicos e operacionais. Nos últimos anos foram 
realizados vários estudos com o objectivo de caracterizar e melhorar as condições operacionais e de 
segurança existentes. Esses estudos abordaram a questão da inoperacionalidade do Posto “A” segundo 
diferentes perspectivas e identificaram as causas mais prováveis para a ocorrência desses problemas. 
Foram também apresentadas alternativas de intervenção nesse terminal visando a minimização, ou 
mesmo a eliminação, dos problemas identificados. 

A necessidade de melhorar as condições de operacionalidade e de segurança do Posto “A” tem obrigado 
a autoridade portuária, ao longo dos últimos anos, a realizar, regularmente, operações de manutenção do 
manto resistente do quebramar Norte e dragagens de manutenção de fundos na vizinhança deste posto 
de acostagem. Importa acrescentar que a situação actual acarreta custos operacionais, bem como alguns 
riscos ambientais e de segurança (se não for bem gerida), que é importante minimizar como forma de 
melhorar a rentabilidade do terminal.  

Actualmente, devido às medidas postas em prática pela autoridade portuária, as condições operacionais 
existentes no Posto “A” são melhores do que no passado, ainda que continue a existir margem para uma 
possível e desejável melhoria das mesmas.  

O número de situações críticas com navios amarrados no Posto “A” diminuiu após a instalação, em 
2006, de um sistema monobóia ao largo de Leixões, Rosa Santos et al., 2008a. Para isso contribuiu a 
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flexibilidade que esse sistema veio trazer, no que concerne à descarga de petróleo bruto. Actualmente, 
os navios petroleiros de maior porte que demandam a Leixões utilizam, preferencialmente, o sistema 
monobóia para descarregar o petróleo bruto transportado. No entanto, sempre que necessário, o Posto 
“A” do Terminal de Petroleiros e o sistema monobóia (Terminal Oceânico) podem ser utilizados em 
simultâneo para dar resposta a necessidades de ponta da refinaria de Leça da Palmeira, ou após longos 
períodos de condições de mar severas, durante as quais é impossível utilizar ambos os terminais, Rosa 
Santos et al., 2008a. 

Apesar da flexibilidade introduzida pela instalação do sistema monobóia, no que concerne à descarga 
de petróleo bruto, o intenso desgaste que o sistema apresenta, e a possibilidade de efectuar operações 
de carga e descarga de petróleo bruto ou de produtos refinados no Posto “A”, justificam um esforço de 
investigação contínuo no sentido de melhorar as condições operacionais actualmente existentes nesse 
posto de acostagem. Esse esforço deverá ser dirigido no sentido de melhor compreender as causas que 
estão na origem dos problemas de operacionalidade que por vezes ocorrem no Posto “A”, assim como 
no estudo da adequação e da eficiência de algumas intervenções (propostas em estudos anteriores e a 
propor) nesse terminal. 

Pelo que foi aqui referido, o Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões, é um caso de 
estudo com particular interesse, sobre o qual existe muita informação disponível, que resulta dos vários 
estudos já realizados, envolvendo, quer modelação física, quer modelação numérica.  

O presente trabalho de investigação visa o estudo do comportamento de navios amarrados em portos, 
tendo como caso de estudo o Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões. A abordagem 
ao problema em estudo é feita, essencialmente, através do recurso à modelação física. Este trabalho foi 
enquadrado noutro de âmbito mais abrangente, que inclui o desenvolvimento de modelos numéricos 
para o estudo do comportamento de navios amarrados e a sua aplicação ao Posto “A”, e a realização de 
medições (no protótipo) de movimentos de navios amarrados nesse posto de acostagem (secção 5.10).  

5.10. O PROJECTO DE I&D ‘DOLPHIN’ 

Um navio amarrado está submetido a diferentes tipos de acções externas, que interagem com o navio 
levando-o a movimentar-se no cais. O comportamento de navios amarrados e, consequentemente, as 
condições de operacionalidade e de segurança num determinado terminal portuário, não apresentam 
uma relação simples e directa com as alturas de onda da agitação marítima incidente, dependendo de 
muitos factores, dos quais se destacam: o período da agitação incidente, os grupos de ondas, a direcção 
da agitação relativamente ao cais, as características dos navios amarrados e da estrutura de acostagem, 
as características elásticas dos cabos de amarração e das defensas, entre outros.  

Dada a variedade e a complexidade dos fenómenos hidrodinâmicos envolvidos, é fundamental recorrer 
a metodologias de estudo que combinem o uso de ensaios em modelo físico, simulações numéricas e 
medições no protótipo, tirando partido de potenciais sinergias. Os resultados de medições no protótipo 
(escala real), ainda que para uma gama limitada e não controlável de condições, têm neste contexto um 
papel de destaque, na medida em que possibilitam a calibração e a validação, quer de modelos físicos, 
quer de modelos numéricos. 

O projecto de I&D ‘DOLPHIN’, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e pela 
Administração dos Porto do Douro e Leixões, S.A., teve início em Janeiro de 2008, baseia-se numa 
metodologia idêntica à que foi apresentada e tem como objectivo estudar o comportamento de navios 
amarrados no interior de portos. O caso de estudo é o Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto 
de Leixões. 
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O Posto “A”, localizado na entrada do Porto de Leixões, é, como já foi referido anteriormente, dos três 
postos de acostagem que constituem o Terminal de Petroleiros de Leixões, aquele que mais exposto se 
encontra às condições adversas do ambiente marítimo-portuário. Com efeito, este posto não assegura 
as condições de operacionalidade e de segurança durante aproximadamente 23% do tempo, podendo 
por vezes ocorrer rotura de cabos de amarração e a movimentação excessiva dos navios aí amarrados, 
IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005. 

Este posto de acostagem constitui um caso de estudo com particular interesse, pela sua localização e 
características, sobre o qual existe muita informação disponível, resultante dos estudos já realizados, 
envolvendo, quer modelação física (e.g. IHRH-FEUP, 2004d), quer modelação numérica, (e.g. Santos, 
2005 e 2006). 

O Projecto DOLPHIN tem como Investigador Responsável o Professor Francisco Taveira Pinto, sendo 
o Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos da FEUP a instituição proponente e a responsável pela 
componente de modelação física. O desenvolvimento e o aperfeiçoamento de modelos numéricos tendo 
em vista a simulação do comportamento de navios amarrados em portos são da responsabilidade do 
Centro de Engenharia e Tecnologia Naval do Instituo Superior Técnico e do Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil. O desenvolvimento de um sistema de visão estereoscópica adequado à medição dos 
movimentos de navios amarrados no Posto “A” ficou a cargo do Instituto de Sistemas e Robótica do 
Porto, da FEUP. 

Os principais objectivos desse projecto de investigação são:  
• Analisar o comportamento de um terminal portuário com alguns problemas de operacionalidade e 

de segurança; 
• Analisar alternativas de intervenção em terminais portuários numa perspectiva de melhoria das suas 

condições de operacionalidade e de segurança;  
• Melhorar o conhecimento e a compreensão das complexas interacções que ocorrem entre o navio, a 

estrutura de acostagem, o sistema de amarração, as defensas e as acções do ambiente marítimo-
portuário; 

• O desenvolvimento, a melhoria e a validação de modelos numéricos, usando resultados de ensaios 
em modelo físico e, eventualmente, de medições realizadas no protótipo; 

• Apresentar contributos inovadores para a concepção e para o dimensionamento de estruturas de 
acostagem e amarração. 
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6.    ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE UM NAVIO AMARRADO NO POSTO “A” DO TERMINAL  
DE PETROLEIROS DO PORTO DE LEIXÕES 

6.1. DESCRIÇÃO GERAL DAS EXPERIÊNCIAS REALIZADAS 

O estudo em modelo físico do comportamento de um navio amarrado no Posto “A” do Terminal de 
Petroleiros de Leixões foi dividido em duas fases, realizadas por ordem crescente de complexidade. 
Na primeira fase foi construído um modelo físico simplificado do Posto “A” e da sua área envolvente, 
e o navio petroleiro foi testado, apenas, para ondas de vante. Os objectivos definidos para esta fase 
consistiam na clarificação da influência de alguns fenómenos (identificados em estudos anteriores) nas 
condições de operacionalidade e de segurança do Posto “A”, na análise da eficiência e da adequação 
de algumas alternativas de intervenção propostas em estudos anteriores, bem como na apresentação de 
novas soluções de intervenção com base nos resultados obtidos. 

Na segunda fase do estudo foi construído na instalação experimental um modelo físico que procurava 
reproduzir com maior rigor as características do protótipo. Este modelo incluiu o quebramar Norte de 
Leixões (com destaque para a zona da sua cabeça), o molhe Sul, o antigo quebramar Norte (estrutura 
centenária) e uma extensão importante da Praia de Matosinhos (apenas de forma simplificada). Neste 
modelo, a agitação marítima gerada, após difracção em torno da cabeça do quebramar Norte, atinge o 
modelo do navio petroleiro amarrado à estrutura de acostagem. Dos objectivos estabelecidos para esta 
fase destacam-se: a análise crítica da influência de alguns fenómenos físicos na inoperacionalidade do 
Posto “A” (aqueles que requerem um estudo com um modelo físico a 3D), o estudo de alternativas de 
intervenção com um modelo físico mais próximo da realidade e a análise comparativa dos resultados 
obtidos com os do modelo físico simplificado.   

O estudo experimental foi realizado no tanque de ondas do Laboratório de Hidráulica (LH) da Secção 
de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente (SHRHA) da Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto (FEUP). Este tanque possui 28 m de comprimento, 12 m de largura e uma profundidade de 
1.2 m. O sistema de geração de ondas utilizado foi desenvolvido pela HR Wallingford, UK, é do tipo 
multi-elementos (composto por 16 pás independentes), possui 12 m de largura (largura total do tanque 
de ondas) e está equipado com um sistema dinâmico (ou activo) de absorção das reflexões.  

A medição da elevação instantânea da superfície livre da água, em qualquer ponto do domínio de ensaio, 
foi efectuada por sondas de níveis hidrodinâmicos. O sistema Qualisys – Motion Capture System, que 
recorre a tecnologia de detecção óptica, foi utilizado para a medição dos movimentos do modelo do 
navio depois amarrado no cais, segundo os seis graus de liberdade existentes. As forças aplicadas nos 
oito cabos de amarração e nas duas defensas do modelo físico foram medidas, de uma forma contínua, 
através de um conjunto de dez transdutores de força desenvolvidos pela HR Wallingford, UK.  

Tanto na primeira como na segunda fase do estudo, o modelo físico foi construído de acordo com os 
critérios de semelhança de Froude e de Cauchy, para uma escala geométrica não distorcida igual a 
1/100. Previa-se ainda a construção de um segundo modelo à escala geométrica 1/75, que não chegou 
contudo a ser testado no âmbito da presente dissertação. A comparação dos resultados obtidos com os 
dois modelos, construídos a escalas distintas, permitiria avaliar a importância dos efeitos de escala.  

O navio petroleiro seleccionado para o estudo em modelo físico pertence à classe dos navios de maior 
porte que mais frequentemente utilizam o Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões. Este navio 
encontrava-se fretado em exclusividade pela Galp Energia e apresenta, aproximadamente, 105 000 t 
de peso bruto, 245 m de comprimento total e 14.1 m de calado máximo. O modelo físico do navio foi 
construído em plástico reforçado com fibra de vidro, a partir dos planos 2D do navio real.  
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Nas duas fases do estudo experimental considerou-se que o navio se encontrava numa condição de carga 
máxima. O Quadro 6.1 apresenta as características deste navio para a condição de carga testada, quer no 
protótipo, quer no modelo físico construído à escala geométrica 1/100.  

Quadro 6.1 – Características do navio petroleiro para a condição de carga máxima. 

 Protótipo Modelo 

Comprimento de fora-a-fora (m) –  (length overall)  245.05 2.451 

Comprimento entre perpendiculares (m) –  236.00 2.360 

Boca (m) 43.00 0.430 

Pontal na ossada (m) (moulded depth) 20.00 0.200 

Deslocamento (kg)  122 714 000 119.72 

Carga – petróleo (kg) (crude oil – =900 kg/m3) 99 552 000 - 

Provisões (Stores)  100% - 

Água de lastro (kg) 90 000 - 

Peso bruto (kg) (dead weight)  103 368 000 - 

Calado 
(m) 

à proa (fore draught) 14.08 0.141 

à popa (aft draught) 14.12 0.141 

médio (mean draught) 14.10 0.141 

Caimento (m) (trim) 0.04 0.000 

Posição vertical do centro de gravidade em relação à quilha – , valor corrigido (m) 12.464 0.125 

Posição horizontal do centro de gravidade relativamente à popa (m)  128.355 1.284 

Posição transversal do centro de gravidade em relação ao eixo longitudinal central (m)  0.000 0.000 

Altura metacêntrica transversal – , valor corrigido (m) 5.833 0.058 

Altura metacêntrica longitudinal – , valor corrigido (m) 314.136 3.141 

Posição longitudinal do centro de impulsão, relativamente à popa (m)  128.405 1.284 

Posição vertical do centro de impulsão, relativamente à quilha (m)  7.35 0.0735 

Posição longitudinal do centro de flutuação, relativamente à popa (m) 119.935 1.199 

Raio de giração transversal (m) –  (0.35 ) 15.05 1 0.151 

Raio de giração longitudinal (m) –  (0.26 ) 61.36 1 0.614 

Área no plano de água (m2) –   (waterplane area) 9368.8 0.9369 

Comprimento na linha de água (m) (length on the waterline) 240.54 2.405 

Coeficiente da área de flutuação –  (waterplane area coefficient) 0.9232 0.9232 

Coeficiente do bloco –  (block coefficient)   0.8342 0.8342 

Coeficiente da secção a meio-navio –  (midship section coefficient) 0.9909 0.9909 

Coeficiente prismático –  (prismatic coefficient) 0.8419 0.8419 

Período natural de balanço –  (s) 12.5 2 1.25 

Período natural de cabeceio –  (s) 9.8 2 0.98 
1 valor de referência  
2 valor calculado   
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Os dados apresentados no Quadro 6.1 (do protótipo) foram retirados de desenhos de projecto do navio e 
do seu manual de estabilidade. Apenas no caso dos raios de giração, como essa informação não estava 
disponível no navio, foram utilizados valores de referência. Algumas propriedades do navio, como por 
exemplo a posição longitudinal do centro de massa ou a posição longitudinal do centro de impulsão, 
têm habitualmente como referência a perpendicular da popa (aft perpendicular) ou a secção média do 
navio (midship). Por uma questão de coerência, e para facilitar a medição de algumas dessas grandezas 
no modelo físico, optou-se por apresentar essas grandezas no Quadro 6.1 referidas à secção extrema da 
popa do navio.  

Os períodos naturais dos modos de oscilação de balanço e de cabeceio foram determinados tendo por 
base características conhecidas do navio, e referem-se a condições de águas (relativamente) profundas. 
O período natural do modo de oscilação de balanço, , depende, quer da altura metacêntrica transversal, 
quer do raio de giração do navio em relação ao seu eixo longitudinal central, e foi calculado a partir da 
Equação (4.21). O período natural do modo de oscilação de cabeceio, , depende, não apenas da altura 
metacêntrica longitudinal e do raio de giração do navio em relação ao seu eixo transversal, mas também 
do momento de inércia adicionado segundo o modo de cabeceio em fase com a aceleração angular dessa 
oscilação, uma vez que não pode ser desprezado para as profundidades de água correntemente usadas 
na verificação das propriedades do modelo. O valor de  foi estimado com base na Equação (4.31). 

Previamente à realização dos testes experimentais, o modelo do navio foi calibrado para a condição de 
carga máxima, de forma a assegurar que, para além das características geométricas do casco, o modelo 
reproduz também as propriedades estáticas e dinâmicas do navio no protótipo. Na fase de calibração 
procedeu-se ao posicionamento criterioso de vários blocos de betão no interior do modelo do navio, de 
modo a reproduzir o deslocamento, o calado, as alturas metacêntricas e os períodos naturais de oscilação 
do navio real. A calibração do modelo do navio foi efectuada com base num procedimento iterativo, 
que apenas foi concluído quando se verificou existir concordância entre os valores das várias grandezas 
medidas no modelo físico e os valores de referência, definidos com base nas características do navio 
petroleiro no protótipo. A metodologia de calibração do navio foi apresentada na secção 4.3.5.3. 

Neste capítulo são apresentadas as condições particulares em que os testes das duas fases do estudo em 
modelo físico foram realizados, bem como os resultados obtidos para as várias situações testadas. 

6.2. PRIMEIRA FASE DO ESTUDO EM MODELO FÍSICO 

6.2.1. CONDIÇÕES GERAIS 

Na primeira fase do estudo foi construído um modelo físico simplificado do Posto “A” e da sua área 
envolvente. Nesta fase apenas foram reproduzidas no tanque de ondas do Laboratório de Hidráulica da 
SHRHA da FEUP a localização e a geometria dos duques d’Alba de acostagem e de amarração, e as 
características elásticas dos elementos do sistema de amarração do navio, Figura 6.1. Como nesta fase 
se pretendia apenas analisar o comportamento de um navio amarrado no Posto “A” sob a acção directa 
de agitação de vante, não houve necessidade de reproduzir o quebramar Norte de Leixões, que abriga 
este posto de acostagem da acção directa da agitação marítima predominante.  

Os fundos na região adjacente ao quebramar Norte do Porto de Leixões foram considerados horizontais 
e à cota -16 m (ZHL). Devido à impossibilidade de reproduzir nesse modelo simplificado o fenómeno 
da difracção em torno da cabeça do quebramar Norte, assim como a reflexão da agitação no paramento 
exterior do molhe Sul e na Praia de Matosinhos, na primeira fase do estudo foram definidas condições 
de agitação marítima realistas, que tiveram em consideração a localização do Posto ”A” e os resultados 
de simulações numéricas da propagação da agitação para o interior do Porto de Leixões (secção 5.8).  
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Figura 6.1 – Navio petroleiro amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões – protótipo 
(esquerda) e modelo físico construído para a primeira fase do estudo – modelo simplificado (direita). 

Nesta fase, o comportamento de um navio amarrado no Posto “A” foi estudado sob a acção de ondas 
regulares e irregulares de vante. Regra geral, no estudo experimental, os estados de agitação irregular 
de crista longa foram definidos com base no espectro de JONSWAP, considerando um factor de forma, 

, igual a 3.3. Com o objectivo de caracterizar convenientemente os estados de agitação seleccionados, 
os testes foram efectuados com um número mínimo de 600 ondas. A sequência temporal das ondas 
geradas foi igual nos estados de agitação com o mesmo período de onda de pico.  

O modelo físico foi construído de acordo com os critérios de semelhança de Froude e de Cauchy, para 
uma escala geométrica não distorcida igual a 1/100. O esquema de implantação do modelo físico no 
tanque de ondas encontra-se esquematizado na Figura 6.2.  

 

 
Figura 6.2 – Esquema de implantação do modelo físico no tanque de ondas: primeira fase do estudo.  
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As condições de agitação marítima geradas durante os testes foram medidas recorrendo a um conjunto 
de quatro sondas de níveis hidrodinâmicos localizadas nas proximidades do navio, mas suficientemente 
afastadas deste, de modo a ser possível considerar desprezável o efeito das perturbações induzidas pelos 
movimentos do navio no local de instalação das sondas, Figura 6.2. 

Essas sondas foram instaladas segundo uma direcção paralela ao posto de acostagem e perpendicular à 
frente do sistema de geração, e visavam a medição da elevação da superfície livre da água em quatro 
pontos, de modo a permitir a realização posterior de uma análise da reflexão, i.e., a determinação dos 
espectros de variância da agitação incidente e reflectida pela praia dissipadora. O espaçamento entre as 
quatro sondas foi definido tendo em conta as condições de agitação marítima testadas (secção 4.4.4.5). 

Na extremidade do tanque de ondas oposta à do sistema de geração foi instalada uma praia dissipadora, 
para reduzir a reflexão da agitação marítima. O modelo do navio, depois de calibrado, foi amarrado à 
estrutura de acostagem e de amarração já instrumentada. 

6.2.2. LAYOUTS DE AMARRAÇÃO DO NAVIO 

Durante a primeira fase do estudo experimental foram testados dois layouts de amarração que diferiam 
apenas na orientação de um dos lançantes de proa do navio (cabo duplo). A Figura 6.3 apresenta o layout 
de amarração mais habitual para a classe dos navios de maior porte que, com maior frequência, usam o 
Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões. Esse layout é ligeiramente assimétrico e constituído 
por oito cabos de amarração duplos. 

 

Figura 6.3 – Esquema de amarração assimétrico, com identificação dos cabos de amarração 
e das defensas.  

O segundo layout de amarração considerado é praticamente simétrico, e utiliza o ponto de amarração 
situado próximo da cabeça do quebramar Norte de Leixões para a amarração dos cabos de amarração 
representados no modelo físico por CA8, Figura 6.4.  
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Figura 6.4 – Esquema de amarração simétrico, com identificação dos cabos de amarração 
e das defensas.  

6.2.3. ELEMENTOS DO SISTEMA DE AMARRAÇÃO DO NAVIO 

As características dos cabos de amarração utilizados pelos navios do tipo petroleiro que acostam no 
terminal podem variar de navio para navio, mas é frequente o uso de cabos de amarração de aço com 
extremidades de amarração de fibras sintéticas (frequentemente a poliamida, embora outros materiais 
sintéticos possam também ser usados). As forças mínimas de rotura desses cabos estão, normalmente, 
compreendidas entre 600 e 900 kN. Como se referiu na secção 5.6, as defensas actualmente instaladas 
no Posto “A” são do tipo pneumático e têm uma capacidade máxima de absorção de energia de 1300 kJ 
para uma deformação nominal de 55 %, à qual está associada uma força de reacção no duque d’Alba 
de acostagem e amarração de 2450 kN. 

Na primeira fase do estudo não se conheciam ainda as características elásticas dos cabos de amarração 
utilizados pelo navio petroleiro KORNATI. Assim, no modelo físico, foram reproduzidas as relações 
constitutivas (curvas de força-extensão) dos cabos de amarração que constavam de estudos efectuados 
pelo LNEC (Santos, 2005 e 2006). Esses estudos tiveram como objectivo simular numericamente o 
comportamento de um navio petroleiro amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões, 
com dimensões e deslocamento semelhantes aos do navio KORNATI.  

A Figura 6.5 apresenta as relações constitutivas para cada cabo de amarração individual e para três 
valores do seu comprimento não deformado: 50, 100 e 150 m. Estes cabos de amarração consistem na 
junção em série de um cabo de aço com um cabo de fibra sintética e apresentam uma força mínima de 
rotura de aproximadamente 640 kN.  

Na situação em estudo, o navio petroleiro real é amarrado ao cais, usualmente, com dezasseis cabos de 
amarração, ou seja, com dois cabos com as mesmas características em cada direcção. Como se referiu 
na secção 4.3.6.2, os cabos de amarração do mesmo grupo (i.e. com a mesma orientação, comprimento 
e características) foram reproduzidos no modelo físico através de um único cabo de amarração, com 
características elásticas equivalentes às do conjunto. 
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Extensão (-) Força    
(kN) 50 m 100 m 150 m 

0.0404  0.0282  0.0291  637.0 

0.0375  0.0264  0.0276  573.3 

0.0346  0.0245  0.0261  509.6 

0.0315  0.0226  0.0246  445.9 

0.0283  0.0206  0.0229  382.2 

0.0249  0.0185  0.0213  318.5 

0.0213  0.0163  0.0195  254.8 

0.0172  0.0138  0.0176  191.1 

0.0127  0.0111  0.0155  127.4 

0.0070  0.0077  0.0126  63.7 

0.0032  0.0048  0.0091  31.9 

0.0000  0.0000  0.0000  0.0 
 

Figura 6.5 – Relações constitutivas dos cabos de amarração simples com 50, 100 e 150 m (valores de protótipo), 
adaptado de Santos, 2005 e 2006. 

A Figura 6.6 apresenta as características elásticas dos cabos de amarração formados por dois cabos 
simples, para os três comprimentos referidos anteriormente, quer no protótipo, quer no modelo físico à 
escala geométrica 1/100.  

 

Figura 6.6 – Características elásticas dos cabos duplos, no protótipo (esquerda) e no modelo (direita). 

As características elásticas dos cabos de amarração de um navio são função do material constituinte do 
cabo, do seu diâmetro e do seu comprimento, entre outros. Neste estudo, as características elásticas de 
cada um dos cabos de amarração (no protótipo) foram definidas considerando o seu comprimento total, 
medido desde o ponto de amarração do cabo na estrutura de acostagem (gancho ou cabeço de amarração) 
até ao guincho localizado no convés do navio, passando por todas as castanhas de roletes (fairleads). O 
Quadro 6.2 apresenta o comprimento total dos cabos de amarração para os dois layouts estudados, na 
hipótese de o navio, depois de amarrado, se encontrar centrado relativamente à estrutura de acostagem. 

0

100

200

300

400

500

600

700

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

Fo
rç

a 
(k

N
)

Extensão (-)

Cabo de 50 m
Cabo de 100 m
Cabo de 150 m

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 1 2 3 4 5

Fo
rç

a 
(k

N
)

Alongamento (m)

Cabo de 50 m
Cabo de 100 m
Cabo de 150 m

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0 1 2 3 4 5

Fo
rç

a 
(N

)

Alongamento (cm)

Cabo de 0.50 m
Cabo de 1.00 m
Cabo de 1.50 m



Análise da Interacção de Navios com Dispositivos de Acostagem e Amarração.  
Estudo em Modelo Físico do Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões 
 

416 

Quadro 6.2 – Comprimento total dos cabos de amarração (CA).  

Cabo de Amarração  Comprimento (m) 

Designação ID Protótipo      Modelo        

Lançante de popa CA1 (ASS & SIM) 150 1.50 

Lançante de popa CA2 (ASS & SIM) 90 0.90 

Través de popa CA3 (ASS & SIM) 55 0.55 

Regeira de popa CA4 (ASS & SIM) 55 0.55 

Regeira de proa CA5 (ASS & SIM) 82 0.82 

Través de proa CA6 (ASS & SIM) 82 0.82 

Lançante de proa CA7 (ASS & SIM) 90 0.90 

Lançante de proa CA8 (ASS) 120 1.20 

Lançante de proa CA8 (SIM) 167 1.67 

ASS – layout de amarração assimétrico 
SIM – layout de amarração simétrico 

 

Dado que nesta fase do estudo apenas se dispunha das características elásticas dos cabos de amarração 
para três comprimentos não deformados, foram equacionadas duas alternativas para a definição das 
relações constitutivas dos vários cabos utilizados na amarração do navio ao cais. A primeira consistia 
em considerar a relação constitutiva que mais se aproximava do comprimento não deformado de cada 
cabo de amarração. A segunda baseava-se no facto de os cabos de amarração utilizados serem mistos, 
ou seja, formados por uma associação em série de um cabo de aço com um cabo de fibra sintética 
(extremidades de amarração), cujo comprimento standard é, habitualmente, de 11 m, OCIMF, 2008. 
Assim, com base nas características elásticas dos cabos de amarração apresentados na Figura 6.6 e na 
curva de força-extensão de um cabo de aço IWRC (OCIMF, 2008), foram determinadas as curvas de 
força-extensão das extremidades de fibra sintética, admitindo que estas tinham um comprimento igual 
ao standard, Figura 6.7. Para uma dada força aplicada, o alongamento de um cabo de amarração misto 
resulta da soma do alongamento do cabo principal com o alongamento da extremidade de amarração. 

 

 
Figura 6.7 – Curvas de força-extensão das extremidades de amarração dos cabos de 50, 100 e 

150 m, e de um cabo de amarração em aço. 
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Tendo como base as curvas de força-extensão do cabo de aço e das extremidades de amarração de fibra 
sintética, foram determinadas as curvas de força-alongamento dos cabos de amarração de 55, 82, 90, 
120 e 167 m. Considerou-se que a extremidade de amarração tinha, em qualquer um desses casos, um 
comprimento não deformado de 11 m, enquanto o restante comprimento do cabo, em aço, poderia ser 
mais ou menos longo comparativamente ao cabo de amarração que lhe serviu de referência. Assim, com 
base no cabo de amarração de 50 m definiu-se o cabo de 55 m; a partir do cabo de 100 m definiram-se 
os cabos de 82, 90 e 120 m; e com base no cabo de 150 m definiu-se o cabo de 167 m, Figura 6.8. 

 

 
Figura 6.8 – Características elásticas dos cabos de amarração duplos usados na primeira fase 

do estudo em modelo físico. 

As características das defensas instaladas no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões foram 
fornecidas pela Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA. A Figura 6.9 apresenta as curvas 
de força-deformação destes elementos, quer no protótipo, quer no modelo à escala geométrica 1/100. 

 

Figura 6.9 – Características elásticas das defensas, no protótipo (esquerda) e no modelo físico (direita). 
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Os oito cabos de amarração duplos utilizados na amarração do navio, e as duas defensas pneumáticas 
instaladas na estrutura de acostagem, foram reproduzidos no modelo físico através de uma associação 
de molas helicoidais de precisão e por fio de kevlar (material muito rígido). A rigidez dos transdutores 
usados na medição das forças de amarração do navio foi também tida em consideração na reprodução 
das características elásticas desses elementos do sistema de amarração. 

Nesta primeira fase do estudo, o comportamento não-linear das curvas de força-deformação (relações 
constitutivas) dos cabos de amarração e das defensas foi linearizado, isto é, a rigidez desses elementos 
(que é função da sua deformação) foi substituída pela rigidez constante de um cabo de amarração ou 
defensa equivalente, com a mesma capacidade de absorção de energia do cabo ou defensa não-linear 
até à sua deformação-limite1. A energia de deformação necessária para levar cada um desses elementos 
do sistema de amarração do navio à rotura (deformação-limite) foi determinada por integração da sua 
curva força-deformação, em ordem à deformação. A rigidez equivalente, , foi calculada através da 
seguinte equação, 

em que á  representa a deformação-limite do elemento do sistema de amarração em análise e   
uma função contínua que descreve, com suficiente aproximação, a variação da força , aplicada nesse 
elemento, em função da sua deformação . 

Posteriormente foram seleccionadas as molas helicoidais que, em conjunto com o respectivo transdutor 
de força, proporcionavam a elasticidade pretendida a cada um dos elementos do sistema de amarração 
do navio no modelo. As características elásticas desses elementos foram confirmadas, por calibração, 
antes e depois desta fase de testes experimentais.  

As Figuras 6.10 e 6.11 apresentam, para cada elemento do sistema de amarração, a curva de força-
deformação não-linear e equivalente (com igual energia de deformação até à rotura), e os pares de 
valores força-deformação que resultam dos procedimentos de verificação das características elásticas 
do conjunto ‘transdutor de força-associação de molas helicoidais’. Os resultados apresentados referem-
se a cabos de amarração duplos e estão em valores de modelo físico. Apesar de as figuras apresentadas 
apenas mostrarem resultados até ao limite de deformação de cada elemento do sistema de amarração 
(sensivelmente), essa verificação foi realizada até ao limite do transdutor de força. Esses resultados são 
apresentados no anexo C, juntamente com o quadrado do coeficiente de correlação, , que resulta do 
ajuste linear, pelo método dos mínimos quadrados, aos pares de valores força-alongamento resultantes 
das verificações efectuadas. 

A rigidez equivalente de cada um dos elementos do sistema de amarração do navio, determinada com 
base na Equação (6.1), e a rigidez medida nos testes de verificação das características elásticas de cada 
conjunto ‘transdutor de força – associação de molas’, são apresentadas no Quadro 6.3. Neste quadro, 
as grandezas referidas são apresentadas em valores de protótipo e no modelo físico à escala geométrica 
1/100, para os dois layouts de amarração estudados na primeira fase do estudo experimental. No caso 
dos cabos de amarração, apresenta-se a rigidez conjunta dos dois cabos lançados em cada direcção para 
amarrar o navio no cais. 

  

                                                      
1 Na segunda fase do estudo experimental considerou-se, como alternativa, uma aproximação bilinear às curvas 

de força-deformação (não-lineares) dos elementos do sistema de amarração do navio. A metodologia utilizada 
na reprodução das características elásticas do sistema de amarração é apresentada, em pormenor, na secção 
6.3.7. 

2

á
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á
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Figura 6.10 – Verificação das características elásticas dos elementos do sistema de amarração – primeira fase 
do estudo em modelo físico. Cabos de amarração 1 a 6. 
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Figura 6.11 – Verificação das características elásticas dos elementos do sistema de amarração – primeira fase 

do estudo em modelo físico. Cabos de amarração 7 a 8 e defensas 1 e 2 (aproximação linear). 
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Quadro 6.3 – Características dos cabos de amarração (CA) e das defensas (DF).  

Cabo de Amarração & Defensa Rigidez  

Designação ID 
Modelo (N/mm) Diferença 

(%) 
Protótipo 
(kN/m) 

equivalente medida 

Lançante de popa CA1 (ASS & SIM) 0.0169 0.0169 0.0 173.53 

Lançante de popa CA2 (ASS & SIM) 0.0345 0.0341 -1.2 349.83 

Través de proa CA3 (ASS & SIM) 0.0497 0.0498 +0.2 510.76 

Regeira de popa CA4 (ASS & SIM) 0.0497 0.0493 -0.8 504.84 

Regeira de proa CA5 (ASS & SIM) 0.0340 0.0344 +1.2 352.69 

Través de proa CA6 (ASS & SIM) 0.0340 0.0343 +0.9 351.99 

Lançante de proa CA7 (ASS & SIM) 0.0333 0.0341 +2.4 349.42 

Lançante de proa CA8 (ASS) 0.0311 0.0310 -0.3 317.49  

Lançante de proa CA8 (SIM) 0.0167 0.0165 -1.2 168.61 

Defensa de proa DF1 (ASS & SIM) 0.0876 0.0865 -1.3 886.63 

Defensa de popa DF2 (ASS & SIM) 0.0876 0.0856 -2.3 877.40 

ASS – layout de amarração assimétrico  
SIM – layout de amarração simétrico 

 

Forças aplicadas nos cabos de amarração com o navio em repouso: condições de pré-tensão 

Na primeira fase do estudo em modelo físico, as forças de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração 
(situação de repouso) foram fixadas entre 100 e 120 kN (aproximadamente 10 a 12 t). Essas forças de 
pré-tensão (valores de protótipo) referem-se aos dois cabos de amarração lançados segundo cada uma 
das direcções para amarrar o navio no cais. No modelo físico, esses cabos são reproduzidos por apenas 
um, calibrado de forma a apresentar as características do par que representa. 

Os valores considerados representam um compromisso entre o que seriam valores realistas de forças 
de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração de um navio do porte do petroleiro seleccionado para 
o estudo, e as dificuldades operacionais que decorrem da consideração de valores de pré-tensão muito 
baixos. Essas dificuldades podem estar associadas, quer ao peso das molas utilizadas para reproduzir as 
características elásticas dos cabos de amarração no modelo físico, que dificulta a formação da catenária 
habitual desses cabos, influenciando o ângulo de aplicação das forças de amarração, quer à necessidade 
de o modelo do navio regressar à sua posição inicial de equilíbrio no final de cada ensaio (pelo menos 
na maior parte dos testes). O Quadro 6.4 apresenta a combinação de molas helicoidais utilizada para 
reproduzir as características elásticas dos elementos do sistema de amarração, assim como o respectivo 
peso, quer no modelo físico, quer em valores de protótipo. 

Importa ainda referir que à data da realização deste trabalho se desconhecem os valores das forças de 
pré-tensão utilizados correntemente na amarração de navios de grande porte no Posto “A” do Terminal 
de Petroleiros de Leixões, bem como se é possível obter essa informação (com o rigor necessário) com 
os meios disponíveis a bordo. De qualquer modo faz sentido admitir que essas forças são ajustadas no 
momento da amarração do navio ao cais (ainda que de forma qualitativa), de forma a assegurar uma 
distribuição equilibrada dos esforços pelos vários elementos do sistema de amarração. A alteração das 
condições do ambiente marítimo-portuário (direcção do vento, nível de maré, etc.) e do próprio estado 
de carga do navio durante o seu período de permanência no cais devem obrigar a um ajuste das forças 
aplicadas nos cabos de amarração. 
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Quadro 6.4 – Combinação de molas utilizada para reproduzir as características elásticas dos elementos 
do sistema de amarração do navio e respectivo peso no modelo físico e em valores de protótipo. 

Cabo de Amarração & Defensa Combinação 
de Molas 

Peso no Modelo Peso no Protótipo 

Designação TF (g) (N) (kN) (t) 

Lançante de popa 1 D2+H1 2.0 0.020 20.12 2.05 

Lançante de popa 2 A3+E1 2.2 0.022 22.41 2.28 

Través de popa 3 C1+K2 2.7 0.027 27.46 2.80 

Regeira de popa 4 C6+K6 2.8 0.027 27.97 2.85 

Regeira de proa 5 A5+E6 2.3 0.022 22.80 2.32 

Través de proa 6 A1+E2 2.2 0.022 22.38 2.28 

Lançante de proa 7 A2+E3 2.3 0.023 22.95 2.34 

Lançante de proa (ASS) 8 A4+D1 2.6 0.026 27.97 2.85 

Lançante de proa (SIM) 8 H2+I2 1.7 0.017 17.17 1.75 

Defensa de proa 9 E4 1.8 0.017 17.80 1.81 

Defensa de popa 10 E5 1.7 0.017 17.52 1.79 

ASS – layout de amarração assimétrico 
SIM – layout de amarração simétrico 
TF – Transdutor de força 

 

Ao se ter fixado, no modelo físico, o intervalo de variação das forças de pré-tensão aplicadas nos vários 
cabos de amarração do navio em 20 kN (valores de protótipo), pretendia-se obter uma distribuição de 
forças nos elementos do sistema de amarração equilibrada e, simultaneamente, partir, em cada teste, de 
condições iniciais equivalentes, que permitissem a realização de uma análise comparativa dos resultados 
obtidos. As forças de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração foram verificadas antes do início de 
um novo teste. Sempre que necessário, essas forças eram ajustadas. Este procedimento de rotina visava 
garantir que os vários testes de uma mesma série eram efectuados nas mesmas condições, de forma a 
obter resultados passíveis de serem comparados.  

O ajuste das forças de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração do navio é um processo iterativo, 
realizado frequentemente com muitas aproximações. O facto de se tratar de um sistema “hiperestático” 
(por analogia com outras estruturas) é um obstáculo à obtenção rápida de uma distribuição de esforços 
satisfatória. As forças de atrito que se desenvolvem na interface entre o casco do navio e as defensas 
impedem, por vezes, que o navio regresse à posição inicial no final de cada teste. 

Nas séries de testes em que se pretendia analisar a influência de um aumento das forças de pré-tensão 
aplicadas nos traveses, no comportamento de um navio amarrado no Posto “A”, foram consideradas 
duas situações distintas: a condição de pré-tensão normal, apresentada anteriormente, que corresponde à 
aplicação de forças de pré-tensão da ordem de 100 a 120 kN em todos os cabos de amarração do navio; 
e a condição de pré-tensão extra, na qual, partindo da condição normal, as forças de pré-tensão aplicadas 
nos traveses do navio foram aumentadas para um valor compreendido entre 245 e 265 kN. As forças 
aplicadas nas defensas com o navio em situação de repouso situavam-se, de um modo geral, entre 490 
e 545 kN, nos testes efectuados para a condição de pré-tensão normal, e entre 705 e 750 kN nos testes 
realizados para a condição de pré-tensão extra. 

Forças de atrito na interface do navio com as defensas 

Os dispositivos originais de simulação das defensas no modelo, desenvolvidos pela HR Wallingford, 
UK, apresentam extremidades de contacto com o navio com um coeficiente de atrito, , relativamente 
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baixo (situação que conduz a resultados conservativos em termos de movimentos do navio amarrado). 
Assim, após terem sido realizadas várias séries de testes com os dispositivos originais, as extremidades 
de contacto com o navio foram adaptadas de modo a proporcionarem o desenvolvimento de forças de 
atrito maiores na interface com o casco do navio e, consequentemente, simular condições mais próximas 
da realidade. Para tal, foi aplicado um recobrimento sobre essas extremidades de contacto com o navio, 
inicialmente em fita adesiva e posteriormente em borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM).  

O Quadro 6.5 apresenta os ângulos e os coeficientes de atrito entre as superfícies de recobrimento das 
defensas e o casco do modelo do navio, fabricado em plástico reforçado com fibra de vidro. Na secção 
4.3.7.2 foi apresentada a metodologia utilizada na determinação dos ângulos de atrito, que incluiu a 
realização de experiências com a superfície de contacto em análise seca e molhada.  

Quadro 6.5 – Ângulos e coeficientes de atrito entre as superfícies de recobrimento das 
defensas no modelo físico e o casco do navio em plástico reforçado com fibra de vidro. 

Defensas Material Ângulo (º)   
Originais Polietileno 6.1 – 7.3 0.11 – 0.13 

Adaptadas 
Fita adesiva 8.9 – 12.2 0.16 – 0.22 

EPDM 24.4 – 25.7 0.45 – 0.48 

 

No início e no fim de cada uma das série de testes verificou-se o estado de conservação do recobrimento 
aplicado às extremidades de contacto com o casco do navio dos dispositivos de simulação das defensas. 
Esse recobrimento era substituído se tivesse sido atingido um determinado nível de desgaste. 

As forças nos oito cabos de amarração e nas duas defensas do modelo físico foram medidas, de forma 
contínua, com transdutores de força desenvolvidos pela HR Wallingford, UK (Figura 6.15). As séries 
de dados obtidas são enviadas para uma unidade central, para posterior tratamento e análise.  

6.2.4. CALIBRAÇÃO DO MODELO DO NAVIO 

Nas duas fases do estudo experimental considerou-se que o modelo do navio petroleiro se encontrava 
numa condição de carregamento máximo. O Quadro 6.1 apresenta as principais características deste 
navio para a condição de carga testada, quer no protótipo, quer no modelo físico construído à escala 
geométrica 1/100. 

O navio petroleiro, depois de construído à escala, foi calibrado, de forma a assegurar que o modelo 
físico reproduz convenientemente as características estáticas e dinâmicas (oscilatórias) do navio real 
que procura representar, para a condição de teste definida. Os procedimentos de calibração do modelo 
do navio e de verificação das suas propriedades estáticas e dinâmicas (segundo as direcções transversal 
e longitudinal) foram descritos na secção 4.3.5.  

A calibração do modelo físico do navio é efectuada de uma forma iterativa, com o posicionamento dos 
pesos de lastro colocados dentro do modelo a ser ajustado em cada etapa do processo, até se obter uma 
concordância satisfatória entre as grandezas medidas no modelo e de referência (Quadro 6.1). Por esse 
motivo, nas secções que se seguem são apresentados apenas os resultados das experiências finais de 
verificação das propriedades do navio. Essas experiências foram realizadas aquando da preparação do 
modelo para a primeira fase do estudo experimental, em condições de águas profundas e inicialmente 
paradas, e com o modelo afastado de fronteiras reflectoras.  
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Para efeitos da calibração do modelo físico do navio, as condições de águas profundas a considerar 
correspondem à existência de um quociente ‘profundidade de água-calado do navio’ superior a 2, mas 
preferencialmente da ordem de 3. Nesta fase do estudo, as experiências de verificação das propriedades 
do modelo foram efectuadas com uma profundidade de água no tanque de ondas igual a 35 cm (~2.5 
vezes o calado do navio). 

6.2.4.1. Verificação das características do modelo segundo a direcção transversal 

Nesta secção apresentam-se os resultados das experiências de inclinação transversal e de verificação 
da distribuição transversal de massas do modelo do navio. A primeira visa a determinação da altura 
metacêntrica transversal do navio e a segunda o período natural do modo de oscilação de balanço. Os 
valores dessas grandezas medidos no modelo são depois comparados com os valores de referência que 
foram definidos tendo por base as características do navio real (no protótipo). Adicionalmente, tirando 
partido dos resultados das experiências de verificação da distribuição transversal de massas do modelo, 
determinou-se o amortecimento da oscilação de balanço do navio em condições de águas profundas. 

A experiência de inclinação transversal do navio foi repetida seis vezes (três para bombordo e três para 
estibordo). Os resultados dessas experiências, incluindo o cálculo da altura metacêntrica transversal, são 
apresentados no anexo D.1. Como exemplo, a Figura 6.12 mostra os resultados da primeira experiência 
de inclinação transversal do navio. 

 

1ª Exp. de inclinação transversal (bombordo) 

Carga Descarga 

P      
(N) 

      
(º) 

∆     
(º) 

P      
(N) 

       
(º) 

∆     
(º) 

0.00 -0.05  9.50 -4.90  
4.75 -2.45 2.40 4.75 -2.45 2.45 
9.50 -4.90 2.45 0.00 -0.05 2.40 

∆  = 4.85º ∆  = 4.85º 
      

  
medido 0.0577  m  
Ref. 0.0583  m  
erro -1.0  %  

 

 

Figura 6.12 – Resultados de uma experiência de inclinação transversal do modelo do navio – a bombordo 
(esquerda), com determinação da altura metacêntrica transversal (valores no modelo). 

Para cada experiência realizada, a altura metacêntrica transversal do modelo, , é determinada com 
base na Equação (4.20), considerando a massa do modelo igual a 119.721 kg e um valor de  igual a 
0.605 m. O valor de  do modelo resulta da média dos resultados das seis experiências realizadas. O 
Quadro 6.6 sintetiza os resultados obtidos.  

A altura metacêntrica determinada para o modelo do navio é ligeiramente inferior (cerca de 1%) ao 
valor de referência (0.0583 m), Quadro 6.6. Apesar de o peso da estrutura linear2 usada na experiência 
de inclinação transversal ser muito inferior ao do modelo do navio na condição de carga estudada, este 
elemento contribui para um ligeiro aumento da posição vertical do centro de gravidade do conjunto, 
reduzindo a altura metacêntrica transversal. Tendo em conta o referido, o erro associado ao cálculo do 
metacentro transversal do navio deve ser um pouco inferior ao apresentado no Quadro 6.6. 
                                                      
2 Peso inferior a 1 kgf. 
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Quadro 6.6 – Síntese dos resultados das experiências de 
inclinação transversal (valores no modelo). 

Exp. (#) 
Altura metacêntrica transversal -  (m) 

Bombordo Estibordo 

1 0.0577 0.0577 

2 0.0571 0.0577 

3 0.0583 0.0571 

Média 0.0577 0.0575 

Erro  -1.0% -1.4% 

 

A experiência de verificação da distribuição transversal de massas do modelo do navio foi repetida 
quatro vezes. Os resultados dessas experiências são apresentados no anexo D.1.  

A Figura 6.13 mostra, como exemplo, a curva de decaimento e os períodos de oscilação que resultam 
da análise dos registos da primeira experiência de verificação da distribuição transversal de massas. O 
período natural da oscilação de balanço, , resulta da média dos períodos das primeiras 8 oscilações 
do navio. São considerados os períodos entre máximos ( ) e entre mínimos ( ) sucessivos.  

 

B1 

#  (s)  (s) 
1 1.292 1.250 
2 1.250 1.250 
3 1.250 1.292 
4 1.292 1.250 
5 1.250 1.250 
6 1.250 1.250 
7 1.250 1.292 
8 1.292 1.250 
9 … … 

Média 1.266 1.260 
   

Medido 1.263 s 
Ref. 1.250 s 
Erro 1.0% 

 

 

Figura 6.13 – Curva de decaimento da oscilação de balanço (esquerda), período natural de oscilação 
(direita). Primeira experiência de verificação da distribuição transversal de massas [S04 T02 K02]. 

Aos máximos e mínimos da curva de decaimento da oscilação de balanço foram ajustadas duas funções 
do tipo exponencial (ver secção 6.2.7.1), que possibilitam a determinação do parâmetro de decréscimo 
logarítmico, , e da constante  . O ajuste é efectuado considerando apenas as oscilações de balanço 
com uma amplitude superior a 20% da amplitude máxima. Embora a caracterização do amortecimento 
do modo de oscilação de balanço, em condições de águas profundas, não diga directamente respeito 
aos procedimentos de calibração e de verificação das propriedades do modelo do navio, os parâmetros 
determinados nesta fase são utilizados nas análises comparativas efectuadas nas secções seguintes. O 
Quadro 6.7 sintetiza os resultados obtidos. 
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Quadro 6.7 – Síntese dos resultados das experiências de verificação 
da distribuição transversal de massas do navio (valores no modelo). 

Experiência  (s)  (-)  (s-1) 

B1 1.263 0.109 0.0863 

B2 1.263 0.107 0.0847 

B3 1.266 0.111 0.0877 

B4 1.260 0.110 0.0873 

Média 1.263 0.109 0.0864 

Erro 1.0 (%) - - - - 

 

Importa ainda acrescentar que como a frequência de aquisição do sistema de medição de movimentos 
foi fixada em 24 Hz (no modelo), os valores medidos dos períodos das oscilações do navio são múltiplos 
de 0.04167 s. A consideração do período médio das oito primeiras oscilações permite minorar o impacto 
desta condicionante na determinação do período natural do modo de oscilação de balanço. 

6.2.4.2. Verificação das características do modelo segundo a direcção longitudinal 

Como foi referido na secção 4.3.5.5, caso o modelo do navio se apresente longitudinalmente horizontal 
ou, alternativamente, com o mesmo caimento que o navio real (no protótipo), a posição do centro de 
gravidade do navio ao longo do eixo longitudinal está correcta. Uma vez que a distribuição transversal 
de massas (secção 6.2.4.1), a posição do centro de gravidade e a posição do metacentro longitudinal 
(que depende apenas da forma geométrica do casco do modelo dentro de água) estão correctas, seria 
apenas necessário verificar a distribuição longitudinal de massas do modelo.  

Pese embora o que foi referido, procedeu-se à verificação da altura metacêntrica longitudinal do modelo 
através de um teste de inclinação longitudinal, realizado nos mesmos moldes que o teste de inclinação 
transversal. Uma vez que a inércia do navio segundo a direcção longitudinal é muito superior à inércia 
segundo a direcção transversal, o ângulo de inclinação longitudinal do navio, , para o mesmo valor 
de P deslocado, será muito inferior ao ângulo de inclinação transversal.  

Nas cinco experiências de inclinação longitudinal realizadas foram utilizados três blocos de 24 N cada, 
que originaram ângulos de inclinação do modelo ligeiramente superiores a um grau. Nas três primeiras 
experiências os blocos foram deslocados na direcção da proa do navio (caimento à proa) e nas duas 
últimas na direcção da popa (caimento à popa). Os blocos encontravam-se, inicialmente, numa posição 
próxima do centro de flutuação3 do navio. Os resultados dessas experiências, incluindo a determinação 
da altura metacêntrica longitudinal, são apresentados no anexo D.1. A título de exemplo, a Figura 6.14 
apresenta os resultados da primeira experiência de inclinação longitudinal do navio. 

Nas experiências, os blocos utilizados foram deslocados 1.183 m na direcção da proa (experiência de 
caimento à proa) e 1.007 m na direcção da popa (experiência de caimento à popa). Na situação de carga 
estudada, o navio apresentava um deslocamento de 119.72 kg e o centro de flutuação encontrava-se a 
1.199 m da popa do navio (Quadro 6.1). O Quadro 6.8 sintetiza os resultados das várias experiências 
realizadas. 

 

                                                      
3 O centro de flutuação corresponde ao centro geométrico da área do navio no plano de água (área de flutuação). 

Quando um dado peso, incluído no deslocamento do navio, é movimentado longitudinalmente, o navio tende a 
rodar em torno de um eixo transversal que passa por este ponto. A colocação (ou a remoção) de um peso sobre 
este ponto não altera o caimento do navio (Rawson e Tupper, 2001, e House, 2004). 
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1ª Exp. de inclinação longitudinal (proa) 

Carga 

P (N)  (º) ∆  (º) 
0.0 0.02  

24.0 0.45 0.43 
48.0 0.90 0.45 
72.0 1.35 0.45 

∆  = 1.33º 

medido 3.123 m 
Ref. 3.141 m 
erro -0.6% 

 

 

Figura 6.14 – Resultados de uma experiência de inclinação longitudinal do modelo do navio – caimento à proa, 
com determinação da altura metacêntrica longitudinal (valores no modelo). 

As pequenas variações da inclinação longitudinal do navio, na sequência da movimentação dos blocos, 
dificultam a determinação da altura metacêntrica longitudinal. Os resultados apresentados no Quadro 
6.8 estão próximos do valor de referência (3.141 m), verificando-se um maior afastamento em relação 
a esse valor nas estimativas efectuadas com base nos resultados das experiências de caimento à popa. 
Da média de todas as experiências realizadas resulta um valor de  igual a 3.176 m. 

Quadro 6.8 – Síntese dos resultados das experiências de 
inclinação longitudinal (valores no modelo). 

Exp. (#) 
Altura metacêntrica longitudinal -  (m) 
Caimento à proa Caimento à popa 

1 3.123 3.276 
2 3.009 3.276 
3 3.195 - - 

Média 3.109 3.276 
Erro -1.0% +4.3% 

 

A experiência de verificação da distribuição longitudinal de massas do modelo permite a determinação 
do período natural da oscilação de cabeceio, tendo sido repetida quatro vezes. Esse modo de oscilação, 
à semelhança do de arfagem, é muito amortecido (secção 6.2.7.3 e anexo D.1), sendo por isso de difícil 
caracterização. Por outro lado, o momento de inércia adicionado para o modo de cabeceio em fase com 
a aceleração angular dessa oscilação não pode ser desprezado para as profundidades de água usadas na 
verificação das propriedades do modelo, variando significativamente com a folga sob a quilha do navio. 
O período natural do modo de oscilação de cabeceio é também influenciado (Equação 4.31). O sistema 
Qualisys facilita a medição da resposta do navio durante essas experiências. As técnicas apresentadas 
na secção 4.3.5.3 asseguram uma boa aproximação aos valores de referência logo na primeira iteração. 

6.2.5. GENERALIDADES E PROCEDIMENTOS DE TESTE 

Os movimentos do navio amarrado, segundo cada um dos seis graus de liberdade, foram medidos com 
o sistema Qualisys – Motion Capture System, constituído por três câmaras digitais de infra-vermelhos, 
Figura 6.15. Como se referiu na secção 4.5.2, este sistema permite efectuar a medição dos movimentos 
do navio sem necessidade de contacto directo com o modelo. A Figura 6.2 mostra o posicionamento 
das três câmaras na primeira fase do estudo em modelo físico, evidenciando o volume útil de medição. 
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Figura 6.15 – Navio amarrado à estrutura de acostagem (esquerda); Qualisys motion capture system, composto 
por três câmaras de infravermelhos (centro); transdutores de força utilizados na medição das forças aplicadas 

nos cabos de amarração e nas defensas (direita). 

Os níveis de água no interior do tanque de ondas foram verificados pelo menos duas vezes ao dia, 
garantindo-se para o valor da profundidade de água um erro inferior a 1 mm (0.1 m no protótipo). 

A medição dos movimentos do navio, das forças aplicadas nos elementos do seu sistema de amarração 
e da elevação instantânea da superfície livre da água, foi efectuada de uma forma sincronizada. Antes 
do início de cada teste em modelo físico, foi realizada a medição dos valores de repouso em cada um 
dos instrumentos de medição utilizados no estudo (zero readings). Assim, foi determinada a posição de 
repouso do navio amarrado, a grandeza das forças de pré-tensão (ou iniciais) aplicadas nos elementos 
do seu sistema de amarração e o nível de repouso em cada uma das sondas de níveis hidrodinâmicos. 

Pode ser conveniente esperar que se atinja um equilíbrio dinâmico entre a movimentação do navio e a 
agitação gerada, para se iniciar a aquisição de dados. Neste trabalho, a aquisição foi iniciada cerca de 6 
a 10 s após o arranque do sistema de geração de ondas. Este intervalo representa o tempo necessário 
para que as ondas geradas cheguem ao local de instalação da primeira sonda de níveis hidrodinâmicos. 
A adopção deste procedimento de teste tinha como objectivo incluir a fase de início do movimento do 
navio amarrado nos diferentes registos. Esses instantes iniciais poderiam, depois, ser eliminados, se 
necessário, na fase de pós-processamento dos registos dos vários instrumentos de medição. No caso 
particular dos testes realizados com agitação irregular, a consideração de um tempo de aquisição um 
pouco superior ao tempo de ciclo, possibilita que, mesmo eliminando essa fase inicial do registo, se 
possa analisar a resposta do navio para todas as ondas representativas do espectro de agitação gerado. 

No final de cada um dos testes, procedeu-se a uma análise das condições de agitação marítima geradas, 
e a uma verificação rápida dos registos das forças aplicadas nos elementos do sistema de amarração e 
dos movimentos do navio. Estas análises tinham como objectivo validar os resultados de cada um dos 
testes, tendo sido realizadas durante o intervalo de tempo necessário à estabilização da água no interior 
do tanque de ondas.  

A alteração da temperatura da água ao longo do período de testes (alguns meses), pequenas variações 
da profundidade de água no tanque de ondas não detectáveis visualmente (especialmente para baixas 
profundidades de água), eventuais modificações da praia dissipadora instalada ao fundo do tanque de 
ondas, ou a utilização de um sistema dinâmico de absorção de reflexões, fazem com que possa existir 
necessidade de ajustar os parâmetros de calibração do sistema de geração de ondas, determinados nos 
testes preliminares, durante a fase de testes. A verificação das condições de agitação marítima geradas, 
após cada teste experimental, permite efectuar um controlo regular do ganho do sistema de geração e 
assegurar que os vários testes são realizados em condições equivalentes e, portanto, comparáveis. 
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Os resultados dos testes eram considerados válidos quando a altura de onda significativa incidente no 
modelo físico (medida) correspondia à pretendida, a menos da exactidão do sistema de medição de 
níveis hidrodinâmicos. Assim, uma vez que a exactidão desse sistema é ligeiramente inferior a 0.05 m 
(valores de protótipo), um teste realizado para um estado de agitação irregular com uma altura de onda 
significativa de 3 m era validado quando a altura de onda medida no modelo se situava no intervalo de 
2.95 a 3.05 m. Como um navio amarrado constitui um sistema dinâmico com uma resposta usualmente 
não-linear, a utilização deste critério tinha como objectivo, mais uma vez, a obtenção de resultados que 
pudessem ser posteriormente comparados. 

A frequência de aquisição de todos os instrumentos de medição foi fixada em 24 Hz (i.e. 2.4 Hz no 
protótipo). Para a adopção de uma frequência de aquisição constante, ou seja, independente do período 
de pico dos estados de agitação marítima reproduzidos no modelo, contribuiu o facto de a gama de 
frequências de resposta do navio amarrado não ser significativamente influenciada pela frequência de 
pico do espectro de variância da agitação incidente. Por outro lado, pretendia-se efectuar a aquisição das 
forças aplicadas nos elementos do sistema de amarração e dos movimentos do navio amarrado a uma 
frequência suficientemente elevada, que evitasse também o aliasing na análise espectral dos registos 
de agitação marítima (secção 4.4.4.2). No entanto, pretendia-se também que não fosse exageradamente 
elevada, de forma a minimizar o tamanho dos ficheiros de resultados. Este aspecto é relativamente 
importante se se tiver em conta o elevado número de canais de aquisição de dados utilizados em cada 
teste experimental. Essa frequência deveria ainda estar afastada da frequência da corrente eléctrica e 
seus múltiplos, de modo a evitar possíveis interferências na aquisição de dados. 

Para maximizar o número de testes que podem ser realizados diariamente na instalação experimental 
e, simultaneamente, eliminar algumas causas prováveis de erros, é conveniente estabelecer, numa fase 
preliminar, um procedimento de teste standard, que deverá ser mantido durante o estudo. A sequência 
cronológica das várias tarefas que constituem o procedimento de teste adoptado no presente trabalho 
experimental é apresentada na Figura 6.16. 

6.2.6. ANÁLISE PRELIMINAR DAS CONDIÇÕES DE AGITAÇÃO 

6.2.6.1. Introdução 

No arranque da primeira fase do estudo foi realizado um conjunto de testes preliminares com o intuito 
de calibrar as condições de agitação na zona de implantação do modelo físico e, simultaneamente, 
analisar o comportamento à reflexão da praia dissipadora instalada ao fundo do tanque de ondas. Estes 
testes foram realizados com agitação regular e irregular, para duas profundidades de água, , na área 
adjacente ao Posto “A”. Essas profundidades correspondiam, sensivelmente, a uma preia-mar de águas 
vivas ( =0.20 m) e ao nível médio da água do mar ( =0.18 m). 

A análise das condições de reflexão nos testes com ondas irregulares foi realizada a partir dos registos 
de elevação da superfície livre da água medidos pelas quatro sondas de níveis hidrodinâmicos (secção 
4.4.4.5). Nos testes com ondas regulares, a altura de onda incidente foi determinada, quer pela análise 
dos instantes iniciais dos registos de elevação da superfície livre da água (i.e. antes de serem afectados 
pelas reflexões da praia dissipadora), quer através dos métodos apresentados por Isaacson, 1991.  

As quatro sondas utilizadas foram inicialmente instaladas segundo um alinhamento paralelo às paredes 
laterais do tanque de ondas e perpendicular à frente do sistema de geração. O posicionamento dessas 
sondas é idêntico ao esquematizado na Figura 6.2, embora na fase inicial estas se situassem um pouco 
mais deslocadas para o centro da instalação experimental, como mostra a Figura 6.17. Após esta fase, 
as quatro sondas foram deslocadas para a posição indicada na Figura 6.2, onde permaneceram durante 
a primeira fase de testes. 
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Figura 6.16 – Procedimento de teste standard: sequência cronológica das várias tarefas. 

Na primeira fase do estudo foram reproduzidos estados de agitação marítima (irregular) caracterizados 
por períodos de onda de pico entre 8 e 20 s e pelas seguintes alturas de onda significativas,  : 1.0, 1.5, 
2.0, 2.5 e 3.0 m (valores de protótipo). Para as duas profundidades de água consideradas, a Figura 6.18 
apresenta, graficamente, essas condições de teste e as condições-limite da instalação experimental. 

 

 
Figura 6.17 – Posicionamento inicial das sondas no tanque de ondas. 
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Como foi referido na secção 4.4.3.1, essas condições-limite resultam, quer de critérios de rebentação 
da onda gerada, quer das características de desempenho do sistema de geração. Em geral, num estado 
de agitação irregular, pode considerar-se que a altura de onda máxima está contida no intervalo 
compreendido entre 1.6 e 2.0 . Na Figura 6.18, as condições de teste são representadas com base na 
altura de onda máxima (definida como 1.75 ) e no período de onda de pico. Os valores apresentados 
referem-se ao modelo físico. 

 

 

 
Figura 6.18 – Estados de agitação marítima versus condições-limite da instalação experimental 

para as profundidades de água de 0.18 m (superior) e de 0.20 m (inferior). 

A Figura 6.18 mostra que para as duas profundidades de água consideradas, os estados de agitação 
marítima reproduzidos na primeira fase do estudo (i.e. condições de teste) se encontram relativamente 
afastados das condições-limite impostas pelas características de desempenho do sistema de geração de 
ondas e pelos critérios de rebentação da onda. A condição-limite que mais se aproxima das condições 
de teste é aquela que resulta de um dos critérios de rebentação associados ao período de onda ( /10). 
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Os estados de agitação que se encontram numa posição mais sensível são os caracterizados por alturas 
de onda elevadas ( =3.0 m) e por períodos de onda de pico baixos ( =8 s).  

As condições de teste referentes aos estados de agitação regular, apesar de não terem sido incluídas na 
Figura 6.18, também se encontram afastadas das condições-limite da instalação experimental. 

Os testes preliminares realizados na primeira fase do estudo permitiram caracterizar o comportamento 
hidráulico à reflexão da praia de dissipação instalada no tanque de ondas na extremidade oposta à do 
sistema de geração (ver secção 4.2.2). Para as condições de agitação marítima reproduzidas no estudo, 
o coeficiente de reflexão dessa praia situava-se entre 10 e 20%. Os valores mais baixos do coeficiente 
de reflexão estavam associados aos estados de agitação de maior “declividade”, ou seja, àqueles que 
apresentavam maior altura de onda significativa e menor período de onda de pico, tal como era de 
esperar. A secção 4.4.4.5 apresenta, como exemplo, os resultados da análise da reflexão em dois testes 
experimentais. 

6.2.6.2. Energia infra-gravítica nos estados de agitação reproduzidos no modelo físico 

Na análise e na interpretação dos resultados de testes experimentais, especialmente quanto se trata do 
estudo do comportamento de corpos flutuantes amarrados, é conveniente dividir a energia associada 
aos estados de agitação marítima reproduzidos na instalação experimental, numa componente de curto 
período (ou gravítica) e numa componente de longo período (ou infra-gravítica). O interesse dessa 
divisão resulta do facto desses modelos físicos apresentarem, usualmente, um conjunto de frequências 
naturais que podem ser excitadas pela energia contida em cada uma dessas bandas de frequências.  

A separação das duas componentes pode ser feita com base numa frequência (ou período) fixa, ou 
através da análise do espectro de variância estimado, Kirkegaard, 2007. Na prática poderá utilizar-se 
como limite de separação o período de 20 s (frequência de 0.05 Hz). 

No presente trabalho optou-se pela utilização de uma frequência de separação variável, definida em 
função do período de onda de pico dos estados de agitação marítima gerados. De facto, após analisar 
os espectros de variância estimados para esses estados de agitação, é possível definir, de uma forma 
relativamente simples, uma frequência de separação das componentes gravítica e infra-gravítica. Essa 
frequência, que é também condicionada pela resolução da estimativa espectral (largura da banda), tem 
associada uma densidade de energia reduzida (c.f. Figura 6.20). O Quadro 6.9 apresenta as frequências 
(e os respectivos períodos, / ) de separação das componentes de curto e de longo períodos, / , 
para os diferentes períodos de onda de pico, , considerados. 

Quadro 6.9 – Frequências (e períodos) de separação das componentes gravítica e infra-
gravítica. Largura da janela de dados de 512 pontos (largura de banda de 0.0046875 Hz). 

 (s) 8 10 12 14 16 18 

/  (Hz) 0.0539 0.0492 0.0445 0.0398 0.0352 0.0352 

/  (s) 18.6 20.3 22.5 25.1 28.4 28.4 

 

A altura de onda significativa da componente infra-gravítica é determinada com base no momento 
espectral de ordem zero, calculado para o intervalo de frequências de zero a /  através de, 

,

/

(6.2)
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De modo análogo, a altura de onda significativa da componente de curto período é determinada com 
base no momento espectral de ordem zero calculado para o intervalo de frequências de /  a infinito,  

,

/

(6.3)

A altura de onda significativa associada ao estado de agitação marítima em análise, , , pode ser 
determinada, para cada uma das sondas, com base em, 

, , , (6.4)

em que ,  e ,  representam a altura de onda significativa das componentes de longo período e de 
curto período, respectivamente. 

Como exemplo, e para dois dos estados de agitação marítima considerados, a Figura 6.19 apresenta a 
caracterização da componente infra-gravítica das estimativas espectrais que resultam da análise dos 
registos de elevação da superfície livre da água medidos em cada uma das quatro sondas utilizadas na 
primeira fase do estudo. O espaçamento dessas quatro sondas é o indicado na secção 4.4.4.5 e o seu 
posicionamento relativamente ao modelo é o apresentado na Figura 6.2. Nos dois casos analisados foi 
utilizada uma janela de dados com uma largura de 512 pontos. A altura de onda significativa indicada 
nos gráficos, , resulta de uma análise das condições de reflexão baseada nos registos das quatro 
sondas. Os valores apresentados referem-se ao protótipo. 

 

Sonda 
# 

,  
 (m2) 

,   
 (m2) 

,   
(m) 

,  
(m) 

,  
(m) 

1 0.0089 0.2819 0.378 2.124 2.16 
2 0.0090 0.2717 0.380 2.085 2.12 
3 0.0088 0.2634 0.374 2.053 2.09 
4 0.0083 0.2493 0.365 1.997 2.03 

Média 0.0088 0.2666 0.374 2.065 2.10 
 

Sonda 
# 

,  
(m2) 

,  
(m2) 

,  
(m) 

,  
(m) 

,  
(m) 

1 0.0019 0.1431 0.174 1.513 1.52 
2 0.0019 0.1484 0.176 1.541 1.55 
3 0.0019 0.1530 0.175 1.565 1.57 
4 0.0020 0.1424 0.178 1.510 1.52 

Média 0.0019 0.1467 0.1756 1.532 1.54 
 

Figura 6.19 – Caracterização da componente infra-gravítica dos espectros de variância estimados para duas das 
condições de teste estudadas: =16 s, =2.0 m e =20 m (esquerda); =12 s, =1.5 m e =18 m (direita). 
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A caracterização da componente infra-gravítica não foi realizada a partir dos espectros de variância da 
agitação incidente que resultam da análise das condições de reflexão no tanque de ondas, porque o 
espaçamento entre as quatro sondas utilizadas no estudo foi definido de forma a que o correspondente 
intervalo de frequências válidas englobasse, apenas, os limites espectrais 0.5  e 2.2 , referentes aos 
estados de agitação que se pretendiam reproduzir no modelo. Como se observa na Figura 6.19, a 
componente infra-gravítica de um espectro de variância pode incluir frequências muito inferiores a 
0.5 . Uma vez que a análise da reflexão é realizada apenas para o intervalo de frequências válidas, de 
um modo geral, as frequências associadas à componente infra-gravítica não são consideradas.  

Por outro lado, a correcta separação das ondas de longo período incidentes no modelo físico daquelas 
que são reflectidas, e que se propagam em direcção ao sistema de geração, é mais complexa do que no 
caso da agitação de curto período, requerendo a utilização de métodos de análise específicos (secção 
4.4.4.5). De facto, a energia presente na banda de frequências infra-gravíticas de um espectro resulta 
da sobreposição de: ondas ligadas aos agrupamentos de ondas primárias, que se propagam em direcção 
ao modelo; eventuais ondas parasitas (livres) produzidas pelo sistema de geração (secção 4.4.3.3); 
ondas de longo período livres geradas através de processos físicos complexos na praia de dissipação, e 
que se propagam em direcção ao sistema de geração; e da reflexão (apenas parcial) dessas ondas nas 
pás do sistema de geração (apesar da utilização do sistema de absorção activa de reflexões) e na praia 
de dissipação. 

Os resultados apresentados na Figura 6.19 mostram que não há diferenças muito significativas entre os 
espectros de variância estimados para cada uma das quatro sondas utilizadas. No entanto, o espectro 
correspondente à sonda 4 é aquele que mais se distancia dos restantes. Esta sonda encontra-se a uma 
distância de 0.79 m da sonda 1 e de 0.50 m da sonda 3 (aquela que lhe é mais próxima). Uma análise 
atenta dessa figura sugere uma concentração preferencial de energia em algumas bandas de frequência. 
Este assunto é apenas abordado na secção 6.2.6.3.  

Como para uma dada condição de teste os espectros de variância estimados para cada uma das sondas 
são relativamente semelhantes, os correspondentes momentos de ordem zero da componente infra-
gravítica e a altura de onda significativa de longo período são também próximos, Figura 6.19. Note-se 
que, mesmo no que diz respeito à componente de curto período, há diferenças entre os resultados 
obtidos para as quatro sondas utilizadas no estudo. Importa também referir que, em algumas condições 
de teste, as diferenças entre os espectros estimados para cada uma dessas sondas são superiores às 
apresentadas na Figura 6.19. No entanto, em termos de quantidade de energia total na banda infra-
gravítica, essas diferenças são menos notórias, pois a redução da densidade de energia em algumas 
frequências, é compensada, pelo menos parcialmente, com o aumento da energia noutras frequências 
(c.f. anexo E). 

Tendo em conta o que foi referido, a análise da variação da energia na banda de frequências infra-
gravíticas do espectro com o período de onda de pico, a altura de onda significativa e a profundidade 
de água, é realizada com base na média dos resultados obtidos em cada uma das quatro sondas usadas 
no estudo. Ainda que este tipo de abordagem possa merecer algumas reservas (secção 6.2.6.3), o seu 
emprego permite tecer considerações importantes, que são posteriormente utilizadas na interpretação 
dos resultados obtidos com o modelo físico (i.e. comportamento do navio amarrado). O Quadro 6.10 
apresenta a variação da energia na banda infra-gravítica com o aumento do período de onda de pico, 

, e para duas profundidades de água, . A altura de onda significativa que resulta de uma análise das 
condições de reflexão a partir dos registos das quatro sondas de níveis hidrodinâmicos é representada 
nesse quadro por . Os resultados são apresentados em valores de protótipo. 
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Quadro 6.10 – Variação da energia na banda de frequências infra-gravíticas com o período de onda de pico e 
com a profundidade de água. Testes realizados com estados de agitação caracterizados por uma  de 2.0 m. 

  (s) 

 =20 m  =18 m 
,  |   

, | (m) ,  (m) ,  (m) ,

,
 (m) ,  (m) ,  (m) ,

,
 

8 1.95 0.125 2.01 0.06 2.02 0.160 2.08 0.08 1.28 

10 1.97 0.175 2.02 0.09 1.98 0.224 2.03 0.11 1.28 

12 2.01 0.242 2.06 0.12 2.04 0.305 2.08 0.15 1.26 

14 1.99 0.291 2.06 0.14 1.99 0.352 2.05 0.17 1.21 

16 2.01 0.374 2.06 0.18 2.06 0.431 2.08 0.21 1.15 

18 1.99 0.416 2.03 0.20 2.07 0.508 2.12 0.24 1.22 

 

Para as duas profundidades de água analisadas, o Quadro 6.10 mostra que, enquanto a altura de onda 
significativa, , se mantém, sensivelmente, igual a 2.0 m, a altura de onda significativa de longo 
período, , , varia na relação directa com o aumento do período de onda de pico. Importa referir que, 
nos testes realizados, o valor de  no local de instalação das sondas foi controlado através do ajuste 
do ganho do sistema de geração. Uma vez que a altura de onda significativa de curto de período, , , 
é sensivelmente constante, seguindo apenas as variações de , verifica-se que o quociente entre ,  
e ,  aumenta com o período de onda de pico da agitação marítima. A Figura 6.20 mostra a variação 
da energia na banda de frequências infra-gravíticas com o aumento do período de onda de pico. Os 
resultados apresentados referem-se a medições efectuadas com a sonda 1 (sonda mais próxima do 
sistema de geração), em testes realizados para uma profundidade de água de 20 m, e em que foram 
reproduzidos estados de agitação caracterizados por uma altura de onda significativa de 2.0 m (valores 
de protótipo). 

 

Figura 6.20 – Variação da energia nas frequências da banda infra-gravítica com o aumento do período de onda 
de pico (esquerda) e espectros de variância correspondentes (direita). 
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Com efeito, a Figura 6.20 – esquerda mostra um aumento significativo da energia contida na banda de 
frequências infra-gravíticas do espectro com o aumento do período de onda de pico. Verifica-se 
também que a frequência de separação da componente gravítica e infra-gravítica tende a deslocar-se 
no sentido das baixas-frequências com o aumento do período de onda de pico (c.f. Quadro 6.9). A 
Figura 6.20 – direita mostra uma maior concentração da energia em torno da frequência de pico, e um 
aumento da densidade espectral máxima, com o aumento do período de onda de pico. Este resultado 
está de acordo com o que seria de esperar. Pode também observar-se, em qualquer um dos espectros 
apresentados, que a energia infra-gravítica é significativamente inferior à energia que está associada à 
componente gravítica (altas-frequências). No entanto, embora a energia total associada aos diferentes 
espectros se tenha mantido, sensivelmente, constante, um estado de agitação caracterizado por um 
período de onda de pico de 16 s apresenta cerca de nove vezes mais energia na banda infra-gravítica 
( , ) do que um estado de agitação com um período de onda de pico de 8 s (o quociente entre as 
correspondentes alturas de onda de longo período é igual a três). 

Para um determinado estado de agitação marítima, a redução da profundidade de água no interior do 
tanque de ondas conduz a um aumento da energia associada à banda de frequências infra-gravíticas. O 
Quadro 6.10 mostra que a passagem de uma profundidade de água de 20 m para uma profundidade de 
18 m se traduz num aumento da energia infra-gravítica da ordem dos 15 a 30%. Na vizinhança do 
Posto “A” (caso de estudo), as profundidades referidas correspondem a uma situação de preia-mar de 
águas vivas e ao nível médio da água do mar, respectivamente. A Figura 6.21 apresenta a variação da 
densidade de energia nas frequências da banda infra-gravítica com a profundidade de água junto ao 
Posto “A”, . Os resultados apresentados baseiam-se em registos da sonda 1, em testes realizados com 
estados de agitação caracterizados por uma altura de onda significativa de 2.0 m e períodos de onda de 
pico de 12 e 14 s. Os valores apresentados referem-se ao protótipo.  

 

Figura 6.21 – Variação da energia nas frequências da banda infra-gravítica com a profundidade de água 
(esquerda) e espectros de variância correspondentes (direita).  

Os resultados apresentados mostram que os níveis de energia infra-gravítica no interior da instalação 
experimental podem ser substancialmente diferentes nos testes realizados para estados de agitação 
marítima caracterizados pela mesma altura de onda significativa (ou seja, idêntica energia total), forma 
espectral e período de onda de pico, mas em profundidades de água diferentes. Como já foi referido 
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anteriormente, o comportamento de navios amarrados é particularmente sensível à energia associada 
às baixas-frequências do espectro. Aqui reside o interesse da presente análise. 

Até ao momento foi analisada, apenas, a variação da energia nas frequências da banda infra-gravítica 
em estados de agitação com a mesma energia total (altura de onda significativa), mas com diferentes 
períodos de onda de pico, ou reproduzidos no tanque de ondas com profundidades de água distintas. O 
Quadro 6.11 apresenta a variação da energia nas frequências da banda infra-gravítica com o aumento 
da altura de onda significativa para dois períodos de onda de pico, . A altura de onda significativa 
que resulta da análise das condições de reflexão com base nos registos de elevação da superfície livre 
da água medidos pelas quatro sondas é representada por , enquanto a altura de onda especificada no 
sistema de geração é representada por , . Os testes foram realizados para uma profundidade de água 
de 20 m e os resultados apresentados referem-se ao protótipo. 

Quadro 6.11 – Variação da energia nas frequências da banda infra-gravítica com a altura de onda significativa, 
para dois períodos de onda de pico.  

,     
(m) 

= 12 s = 14 s 

     
(m) ,  (m) ,  

(m) 
,

,
  (1) (2)     

(m) ,  (m) ,  (m) ,

,
  (1) (2)

1.0 0.99 0.069 1.03 0.07 - - - -  0.99 0.085 1.03 0.08 - -  - - 

1.5 1.51 0.153 1.57 0.10 120% 132% 1.47 0.172 1.52 0.11 101% 119% 

2.0 2.01 0.242 2.06 0.12 59% 73% 1.99 0.291 2.06 0.14 69% 84% 

2.5 2.52 0.389 2.58 0.15 61% 57% 2.47 0.452 2.56 0.18 55% 54% 

3.0 3.07 0.564 3.19 0.18 45% 52% 3.05 0.661 3.16 0.21 46% 52% 

 

Os resultados apresentados mostram que, para os dois períodos de onda analisados, o aumento da 
altura de onda significativa conduz a um significativo aumento da altura de onda de longo período. A 
título de exemplo, a Figura 6.22 mostra a variação da densidade de energia nas frequências da banda 
infra-gravítica com o aumento da altura de onda significativa. Os resultados apresentados referem-se a 
medições efectuadas com a sonda 1, em testes realizados para uma profundidade de água de 20 m, e 
em que foram reproduzidos estados de agitação caracterizados por um período de onda de pico de 14 s. 

Verifica-se também que a altura de onda significativa associada à componente de longo período,  , , 
não varia linearmente com a altura de onda significativa de curto período, , . De facto, para os dois 
períodos de onda de pico analisados, o quociente entre essas grandezas aumenta com a altura de onda 
significativa, , Quadro 6.11. Note-se ainda que, para a mesma altura de onda, esses quocientes são 
mais elevados para o período de 14 s. O facto de ,  não variar linearmente com ,  não é todavia 
de estranhar. Com efeito, em teoria (Longuet-Higgins e Stewart, 1964), a altura das ondas de longo 
período ligadas deverá ser (aproximadamente) proporcional ao quadrado da altura das ondas de curto 
período (primárias) às quais estão associadas. No entanto, na interacção da agitação marítima com a 
praia dissipadora instalada ao fundo do tanque de ondas, são geradas ondas de longo período livres. 
Dependendo do mecanismo (ou modelo) de geração dessas ondas e da importância dos processos de 
dissipação presentes, a relação entre a altura das ondas de longo período (incluindo as ondas livres e as 
ligadas) e a altura das ondas de curto período poderá ser quadrática, linear, ou até mesmo de ordem 
inferior à unidade (raiz quadrada), Baldock e Huntley, 2002. O resultado da sobreposição das ondas de 
longo período ligadas com as livres pode, portanto, não ser proporcional ao quadrado da altura das 
ondas de curto período. 
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Figura 6.22 – Variação da energia nas frequências da banda infra-gravítica com o aumento da altura de onda 
significativa (esquerda) e espectros de variância correspondentes (direita). 

Para os dois períodos de onda de pico analisados, o Quadro 6.11 apresenta a variação da altura de onda 
significativa de longo período, , , nos testes efectuados para estados de agitação caracterizados por 
alturas de onda significativas, , consecutivas (1), bem como a correspondente variação da altura de 
onda significativa de curto período, , , ao quadrado (2). Os resultados apresentados mostram que, 
para as condições de agitação reproduzidas no modelo, ,  varia, aproximadamente, com o quadrado 
de , . 

Também com base na teoria de Longuet-Higgins e Stewart, 1964, e caso as ondas de curto período (ou 
primárias) se encontrem em águas pouco profundas, a equação que descreve a elevação da superfície 
livre associada às ondas de longo período ligadas, , em função das tensões de radiação geradas pelas 
ondas primárias, , pode ser aproximada a,  

(6.5)

em que  representa a massa volúmica do fluido,  a profundidade de água média e  a aceleração da 
gravidade.  e  representam o número de onda e a frequência angular característicos do sistema de 
ondas primário, respectivamente. Verifica-se então que se as restantes condições forem idênticas, em 
águas pouco profundas, a amplitude das ondas de longo período ligadas varia proporcionalmente a  
(assumindo fundos horizontais). Porém, sobre fundos inclinados, as ondas de curto período sofrem 
empolamento e o valor de  aumentará com a diminuição da profundidade de água. Em águas pouco 
profundas, assumindo que os fundos variam tão suavemente que permitem o estabelecimento de uma 
situação de equilíbrio dinâmico e considerando que existe conservação da energia das ondas de curto 
período,   tenderá a variar, aproximadamente, com  / . Nessas condições, o valor de  tende a 
variar proporcionalmente a / .  

No trecho do tanque de ondas com uma profundidade de água constante, na hipótese de as condições 
referidas anteriormente serem válidas, a passagem de uma profundidade de água de 20 m para uma de 
18 m, conduziria a um aumento da amplitude das ondas de longo período ligadas de cerca de 23.5%. O 
Quadro 6.10 apresenta variações da energia na banda infra-gravítica com a profundidade de água no 
tanque de ondas dessa ordem de grandeza. Convém, no entanto, frisar que a lei de variação descrita na 
Equação (6.5) se refere, apenas, a ondas de longo período ligadas. 
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Em geral, as conclusões que resultam da análise da variação da energia nas frequências da banda infra-
gravítica do espectro com o período de onda de pico, a altura de onda significativa e a profundidade de 
água, estão de acordo com o que seria de esperar tendo em consideração as características do tipo de 
ondas que contribuiu para essa energia (secção 3.2.2). 

6.2.6.3. Considerações sobre a ocorrência de fenómenos ressonantes na instalação experimental 

A agitação marítima que se propaga em direcção à costa é parcialmente dissipada e reflectida na orla 
costeira, podendo também penetrar no interior de portos, habitualmente por difracção. Já no interior da 
bacia portuária, essa mesma agitação pode sofrer reflexões sucessivas. 

Se a duração de uma dada sequência (comboio) de ondas incidentes for suficientemente longa, e se a 
frequência dessas ondas for próxima de uma das frequência naturais de oscilação da bacia portuária, 
pode ocorrer ressonância. Nestas condições, a amplitude da onda incidente pode ser significativamente 
amplificada no interior do porto.  

Em caso de ressonância, a resposta máxima de uma bacia portuária é limitada por vários mecanismos 
(Mei, 2003), nomeadamente: amortecimento por radiação, associado à fuga de energia para o largo 
através da entrada do porto; dissipação de energia por fricção, na proximidade das fronteiras da bacia 
portuária (laterais e junto ao fundo) e na entrada do porto; perda de energia associada à rebentação da 
agitação marítima em praias ou em taludes inclinados; e transferência de energia para harmónicas de 
ordem superior. 

Na primeira fase do trabalho, o comportamento do navio petroleiro foi estudado em condições que se 
podem designar como de ‘costa aberta’. Com efeito, de toda a envolvente portuária do Posto “A” do 
Terminal de Petroleiros de Leixões, apenas foi reproduzida a estrutura de acostagem e amarração do 
navio (e.g. Figura 6.1). A praia instalada na extremidade do tanque de ondas oposta à do sistema de 
geração tinha como objectivo dissipar a energia da agitação gerada. No entanto, os tanques de ondas (e 
outras instalações similares) contêm uma massa de água confinada. Por esse motivo existe o risco de a 
energia aí introduzida pelo sistema de geração ficar aprisionada e ser amplificada de uma forma 
irrealista. Este assunto merece especial atenção pelo facto de a qualidade dos resultados experimentais 
estar intimamente relacionada com o rigor com que as condições de agitação são reproduzidas no 
modelo. Do exposto resulta a necessidade de recorrer a soluções que promovam uma dissipação eficaz 
da energia da agitação nas fronteiras reflectoras do domínio de ensaio, de modo a que a reflexão dessa 
energia não afecte, de forma significativa, o comportamento do modelo. 

No esquema de implantação do modelo físico no tanque de ondas, Figura 6.2, podem ser identificadas 
quatro fronteiras: as pás do sistema de geração, a praia de dissipação, a parede lateral do tanque de 
ondas e a parede divisória de acrílico. No estudo efectuado, o problema da reflexão da agitação nas 
paredes laterais do tanque tem uma importância secundária, na medida em que foram reproduzidos 
estados de agitação de crista longa, com uma direcção de propagação paralela a essas paredes. A 
validade desta hipótese pressupõe que as ondas cruzadas que se desenvolvem, por vezes, em estudos 
bidimensionais, quando se reproduzem estados de agitação marítima energéticos, têm uma amplitude 
desprezável (ou não se desenvolvem), e que as perturbações que resultam da interacção da agitação 
incidente com o modelo físico em estudo, através dos fenómenos da difracção e da radiação, são pouco 
importantes. 

A praia de cascalho instalada no tanque de ondas permite dissipar, com relativa eficiência, a energia da 
agitação incidente, apresentando coeficientes de reflexão que, para as condições testadas no modelo, 
variam entre 10 e 20%. Esse desempenho refere-se à energia total incidente na praia e ao intervalo de 
frequências que o método de análise da reflexão considera como válidas. Importa realçar que as ondas 
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associadas à banda de frequências infra-gravíticas do espectro, por apresentarem baixa declividade, 
são mais difíceis de absorver do que as de curto período. A eficácia desses sistemas de dissipação é, 
assim, reduzida para as ondas de longo período. Com efeito, mesmo em praias com uma inclinação 
muito suave (da ordem de 1/70) há reflexão e/ou geração de energia infra-gravítica, Battjes et al., 
2004. Obviamente que a utilização de praias com inclinações desta ordem de grandeza, como sistema 
de dissipação de energia, pode inviabilizar o próprio estudo que se pretende realizar, caso a instalação 
experimental não seja suficientemente grande para as acomodar juntamente com o modelo físico. 

Como se referiu anteriormente, o próprio sistema de geração de ondas constitui uma fronteira. Com o 
intuito de minimizar os problemas associados à re-reflexão da agitação nas pás deste sistema, os testes 
foram efectuados com o módulo de absorção activa de reflexões ligado. Ainda que as características 
de desempenho destes equipamentos possam variar, os sistemas de absorção activa são habitualmente 
eficientes na gama das altas-frequências, no entanto, a sua capacidade de absorver as ondas reflectidas 
na instalação experimental diminui, progressivamente, com a redução da frequência. Como exemplo, 
para frequências da ordem de 0.1 Hz (valor no modelo), o sistema utilizado por Baldock et al., 2000, 
permitiu obter reduções da amplitude das ondas reflectidas de até 60%. Contudo, esse valor ultrapassa 
os 90% para frequências superiores a 0.4 Hz. A análise de desempenho do sistema foi realizada com 
ondas regulares, num canal de ondas. Para que um sistema de absorção activa de reflexões funcione de 
uma forma eficaz, a amplitude máxima da excursão das pás do sistema de geração de ondas deve ser 
suficientemente grande para permitir absorver a energia associada às baixas-frequências do espectro, 
ou seja, aos comprimentos de onda mais elevados, Kirkegaard, 2007.  

A eficiência dos sistemas de absorção activa de reflexões é difícil de avaliar na prática, especialmente 
quando se trata de sistemas de geração do tipo multi-elementos (HR Wallingford, por comunicação 
pessoal, 2009). De facto, a componente da agitação reflectida pelo modelo físico que incide em cada 
uma das pás do sistema de geração multi-elementos pode variar ao longo do seu desenvolvimento. A 
eficácia da técnica de absorção activa de reflexões que foi incorporada no sistema de geração de ondas 
instalado no Laboratório de Hidráulica (LH) da FEUP é apresentada na Figura 6.23.  

 

 
Figura 6.23 – Eficiência da técnica de absorção activa de reflexões incorporada no sistema de 
geração de ondas instalado no LH da FEUP (informação fornecida pela HR Wallingford, UK). 
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O gráfico apresentado foi construído com base em resultados de testes realizados nas instalações da 
HR Wallingford, UK, com sistemas de absorção activa muito semelhantes ao instalado no LH-FEUP, 
em quatro canais de ondas diferentes, e para um intervalo de profundidades de água compreendido 
entre 0.20 e 0.60 m. Os resultados apresentados referem-se, portanto, à técnica de absorção adoptada, 
não sendo específicos do sistema instalado no tanque de ondas do LH-FEUP. 

No sistema de absorção activa de reflexões cada frequência tem associado um factor de ganho próprio, 
ao qual corresponde uma eficiência de 100%. No entanto, o sistema tem de ser configurado com base 
no factor de ganho associado a uma determinada frequência (no caso concreto 1 Hz), o que se traduz 
numa perda de eficiência nas frequências vizinhas, quer superiores, quer inferiores, Figura 6.23. A 
eficiência indicada no gráfico refere-se ao quociente entre o factor de ganho especificado no sistema e 
o valor ideal para essa frequência (HR Wallingford, por comunicação pessoal, 2009). Na primeira fase 
do estudo, o espaço do tanque de ondas utilizado nos testes assemelha-se a um canal de ondas, Figura 
6.2. Por outro lado, tendo em linha de conta as condições em que os testes foram realizadas, não são 
de esperar variações significativas da amplitude das ondas reflectidas pelo modelo físico ao longo do 
desenvolvimento do sistema de geração. Assim, as características de desempenho do sistema utilizado 
no presente estudo não devem ser muito diferentes das apresentadas na Figura 6.23. 

Schäffer e Jakobsen, 2003, fazem referência às vantagens que decorrem da utilização de sistemas de 
absorção activa de reflexões, destacando que este tipo de sistemas ajudam a evitar que a massa de água 
contida na instalação experimental entre em ressonância. O que foi referido anteriormente mantém-se 
válido mesmo nas situações em que a eficiência dos sistemas utilizados é reduzida na gama das baixas-
frequências, devido à necessidade de acautelar o movimento de deriva lenta das pás do sistema de 
geração. Com efeito, a capacidade dos sistemas de absorção activa absorverem a energia associada às 
ondas de longo período é superior à dos sistemas do tipo passivo, Schäffer e Jakobsen, 2003. 

Tendo em conta o que foi referido, a fronteira do sistema de geração pode ser considerada aberta para 
ondas de curto período. Esta fronteira tende a tornar-se progressivamente fechada com o aumento do 
período das ondas. Estas considerações são importantes para a análise das condições de ressonância no 
interior do tanque de ondas. 

O estudo realizado no âmbito do presente trabalho de investigação visava a reprodução de estados de 
agitação marítima de curto período, não tendo sido considerada a presença de ondas de longo período 
livres nas condições de agitação especificadas no sistema de geração. Tal não significa, contudo, que 
as estimativas espectrais que resultam da análise dos registos de elevação da superfície livre da água, 
medidos no modelo físico, não incluam energia em frequências da banda infra-gravítica. Essa energia 
pode resultar da incapacidade do sistema de geração reproduzir os estados de agitação marítima reais 
(efeito laboratorial), da própria natureza dos estados de agitação irregulares, e da interacção das ondas 
de curto e longo períodos com a praia dissipadora. 

Apesar de os estados de agitação marítima terem sido reproduzidos com um sistema baseado na teoria 
de primeira ordem para a geração de ondas, o módulo de geração de agitação irregular pelo método do 
ruído branco permite, através da introdução de uma compensação de segunda ordem, que a geração de 
ondas de longo período parasitas, que não têm qualquer correspondência na natureza, seja minimizada 
(secção 4.4.3.3). Por outro lado, no modelo físico, assim como no protótipo, as ondas de longo período 
ligadas ocorrem naturalmente, associadas aos agrupamentos de ondas primárias (ou de curto período). 
Por fim, da interacção dos agrupamentos de ondas primárias e das ondas de longo período ligadas com 
a praia dissipadora resultam ondas de longo período livres, que se propagam em direcção ao sistema 
de geração, podendo aí ser reflectidas. 
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No seguimento do que foi exposto, pode considerar-se a existência de perturbações de longo período a 
propagarem-se, no interior do tanque de ondas, em direcção à praia dissipadora e em sentido oposto. 
As primeiras resultam da sobreposição das ondas de longo período ligadas com as ondas de longo 
período livres reflectidas (parcialmente) nas pás do sistema de geração e, eventualmente, com as ondas 
de longo período parasitas (livres) que não foram devidamente compensadas pelo sistema de geração. 
As ondas que se propagam em direcção ao sistema de geração são as ondas de longo período livres 
geradas na interacção das ondas de curto período e de longo período (ligadas) com a praia dissipadora, 
e as perturbações que resultam da reflexão das ondas de longo período livres incidentes nessa praia. 

Embora a eficiência da praia dissipadora seja reduzida para ondas de longo período, se o sistema de 
geração for capaz de reproduzir correctamente os estados de agitação marítima pretendidos (ou seja, 
sem o desenvolvimento de ondas de longo período parasitas) e de absorver a energia de longo período 
reflectida (ou radiada) pela praia, não se reúnem as condições necessárias à entrada em ressonância da 
massa de água contida no interior do tanque de ondas. Nas condições referidas (ideais), a energia 
infra-gravítica em qualquer ponto do domínio de ensaio resultaria, apenas, da contribuição das ondas 
de longo período ligadas (em propagação em direcção à praia) e das ondas de longo período livres que 
são geradas na praia (em propagação em direcção ao sistema de geração).  

O método de geração de ondas utilizado na reprodução dos estados de agitação irregular assegura que 
desde que a duração do teste seja suficientemente longa, os diferentes padrões de agrupamentos de 
ondas ocorrem durante o teste. Esse método determina também, de forma implícita, a distribuição 
estatística dos grupos de ondas, Beresford, 2003. Por analogia com uma bacia portuária real, para que 
a massa de água no interior do tanque de ondas entre em ressonância, é necessário que a perturbação 
excitante tenha uma frequência próxima de uma das frequências naturais do tanque e que actue durante 
um período de tempo suficientemente longo. Importa ainda referir que com a modificação do padrão 
de agrupamento de ondas ao longo do teste, a frequência da perturbação de longo período associada 
também se deve modificar, reduzindo-se a probabilidade de ocorrência de ressonância.  

Pese embora o referido, vários autores têm demonstrado que os modos naturais de oscilação de uma 
bacia portuária podem ser excitados por ondas de longo período ligadas: Bowers, 1977, teoricamente e 
recorrendo a resultados de testes em modelo físico; Wu e Liu, 1990, apenas teoricamente; e Okihiro e 
Guza, 1996, com base em resultados de medições realizadas no protótipo. Por outro lado, Mei, 2003, 
demonstra, teoricamente, que em bacias de configuração rectangular alongada, com fronteiras laterais 
reflectoras e comprimentos idênticos, numa situação de ressonância, o factor de amplificação de uma 
perturbação excitante tende a aumentar com a diminuição da largura dessa bacia. Além disso, o pico 
ressonante é também mais estreito nessas bacias. Nestes casos, para que a perturbação excitante seja 
amplificada de forma significativa, é necessário que a sua frequência seja muito próxima da frequência 
natural da bacia. O trabalho desenvolvido pelo autor baseou-se na teoria linear e considerou apenas a 
componente do amortecimento devida à radiação da agitação para o exterior. A profundidade de água 
na bacia era uniforme. 

No caso concreto em estudo, a ‘bacia’ tem uma configuração rectangular com dimensões em planta da 
mesma ordem de grandeza. Consequentemente, a resposta ressonante da bacia deverá ser caracterizada 
por factores de amplificação de pico relativamente baixos. No entanto, os diversos picos ressonantes 
devem ser largos, pelo que o factor de amplificação associado não deve diminuir muito rapidamente 
com o afastamento à frequência de pico.  

Juntamente com o amortecimento por radiação, que como já se referiu depende da eficácia do sistema 
de absorção activa de reflexões, devem ainda considerar-se outras formas de dissipação da energia de 
longo período, nomeadamente: por fricção nas fronteiras da instalação experimental; devido à eventual 
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(mas pouco provável) rebentação dessas ondas sobre a praia dissipadora; por influência da turbulência 
gerada pela rebentação da agitação de curto período sobre a praia; e a eventual transferência de energia 
para harmónicas de ordem superior.  

A análise das condições de ressonância numa bacia portuária requer, habitualmente, a instalação de 
sondas de níveis hidrodinâmicos na proximidade das suas fronteiras reflectoras (Ouellet e Thériault, 
1989), uma vez que é junto a essas fronteiras que se localizam as linhas (ou pontos) anti-nodais, onde 
a amplitude de variação da superfície livre da água é máxima. Na situação em estudo, essas fronteiras 
seriam: a praia dissipadora, o sistema de geração (eventualmente) e as paredes laterais do tanque de 
ondas. No caso particular em estudo é importante ter em atenção que as perturbações de longo período 
resultam, directa ou indirectamente, de ondas de longo período ligadas e, dependendo da inclinação da 
praia dissipadora e das características das ondas incidentes, no ponto médio de rebentação do sistema 
de ondas primário, poderá instalar-se um nodo ou um antinodo de uma hipotética onda estacionária de 
longo período livre com uma frequência igual à do grupo de ondas (e.g. Baldock et al., 2000, Baldock 
e Huntley, 2002, Baldock et al., 2004).  

Quando se trata da reprodução de estados de agitação marítima irregulares, a separação das ondas de 
longo período ligadas incidentes, das ondas de longo período livres incidentes e das ondas de longo 
período livres reflectidas ou radiadas por uma praia é complexa. Com efeito, diferentes pares de ondas 
de curto período (ou primárias) podem gerar ondas de longo período ligadas com a mesma frequência, 
mas com números de onda distintos, e vice-versa, Baldock e Huntley, 2002. Além disso, os métodos 
de separação correntes recorrem a várias simplificações, ignorando a não-linearidade característica das 
ondas de longo período ligadas incidentes na praia, bem como a influência dos fundos não horizontais 
nas condições de propagação das ondas. Os resultados obtidos são, na melhor das hipóteses, apenas 
aproximados. 

Baldock e Huntley, 2002, no âmbito de um trabalho experimental desenvolvido com o objectivo de 
estudar os mecanismos de geração de energia de baixa-frequência, a partir da rebentação de ondas 
irregulares de curto período numa praia, começaram por calcular a contribuição das ondas de longo 
período ligadas (incidentes) para a elevação da superfície livre da água medida, tendo por base apenas 
as componentes de curto período do espectro medido. Em cada sonda, a série temporal da elevação da 
superfície livre da água que resulta, unicamente, da sobreposição das ondas de longo período livres 
incidentes e reflectidas (ou radiadas) pela praia foi obtida, subtraindo ao resultado da aplicação de um 
filtro passa-baixos ( <0.4 Hz) ao registo inicial da elevação da superfície livre da água (medido), a 
contribuição das ondas de longo período ligadas já calculada. No final, com base nas séries temporais 
obtidas, foi feita a separação da componente de longo período livre que se propaga em direcção à 
praia, daquela que se desloca em sentido oposto. Esta separação das ondas de longo período livres foi 
realizada com base numa técnica que utiliza os registos medidos por duas sondas posicionadas no 
trecho de profundidade de água constante do canal de ondas. 

No presente trabalho, os registos da elevação da superfície livre da água medidos pelas quatro sondas 
podiam, à partida, ser utilizados numa análise semelhante à que foi apresentada anteriormente. No 
entanto, a complexidade inerente a essa abordagem, as aproximações em que a mesma se baseia e os 
resultados que se poderiam esperar, contribuíram, no seu conjunto, para que a mesma não tivesse sido 
tentada. Assim, no que concerne ao desempenho dos sistemas de geração de agitação marítima e de 
absorção de reflexões utilizados no estudo, faz-se referência às conclusões obtidas por Baldock e 
Huntley, 2002. No trabalho experimental realizado, estes autores utilizaram um sistema baseado na 
teoria de geração de ondas de segunda ordem e um sistema de absorção activa de reflexões. A análise 
comparativa dos espectros de variância estimados para as ondas de longo período livres, incidentes e 
reflectidas, mostrou que a energia associada à componente que se propaga em direcção ao sistema de 
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geração (reflectida ou radiada pela praia) é cerca de sete vezes superior à que se propaga em sentido 
oposto. Os resultados obtidos são um indicador do bom desempenho do sistema de geração, quer no 
que concerne à minimização da energia associada às ondas de longo período parasitas (livres) geradas 
no processo de reprodução dos estados de agitação irregular, quer à capacidade de absorção das ondas 
de longo período reflectidas pela praia.  

Da interacção entre as ondas de longo período ligadas incidentes e as ondas de longo período livres 
reflectidas ou radiadas por uma praia, pode resultar um padrão parcialmente estacionário (Baldock et 
al., 2000, Baldock e Huntley, 2002). Esses padrões foram observados, quer no trecho de profundidade 
de água constante, quer sobre o talude da praia, que apresentava uma inclinação uniforme de 1/10. 
Para uma dada banda de frequências infra-gravíticas, a intensidade dessa estrutura nodal dependia da 
importância relativa das ondas de longo período ligadas e livres, Baldock e Huntley, 2002. Se apenas 
uma das componentes fosse dominante, a estrutura nodal seria fraca. Ao invés, se a importância das 
ondas de longo período livres e ligadas fosse da mesma ordem de grandeza, a estrutura nodal seria 
forte.  

A Figura 6.24 – esquerda apresenta, como exemplo, o espectro de variância (energia total) estimado 
com base nos resultados de um teste realizado para um estado de agitação irregular, caracterizado por 
uma frequência de pico, , de 0.6 Hz ( = 0.42 Hz e á = 1.47 Hz) e por uma altura de onda média 
quadrática ao largo, , , de 0.10 m, e definido com base numa forma espectral de JONSWAP para 
um factor de forma de 3.3. Esse espectro foi estimado com base num registo de elevação da superfície 
livre da água medido no trecho de profundidade de água constante do canal ( =0.80 m). Os resultados 
apresentados referem-se ao modelo físico, tendo sido utilizada uma escala vertical logarítmica para 
facilitar a comparação (base 10).  

 

Figura 6.24 – Espectros de variância para um estado de agitação caracterizado por uma  de 0.6 Hz e uma 
,  de 0.10 m (esquerda); variação correspondente da amplitude das ondas de longo período na banda 

de frequências de 0.189 a 0.225 Hz (direita), adaptado de Baldock e Huntley, 2002. 

Baldock e Huntley, 2002, concluíram que o espectro estimado (medido) estava de acordo, quer com o 
espectro de primeira ordem (1ª ordem) especificado no sistema de geração para a banda de frequências 
associada à componente de curto período (de  a á ), quer na banda das harmónicas de ordem 
superior ( > á ), com o espectro de segunda ordem (2ª ordem) calculado considerando as interacções 
onda-onda entre as componentes de primeira ordem. Na banda de frequências infra-gravíticas (neste 
caso  <0.4 Hz), pode observar-se um desfasamento considerável entre o espectro de segunda ordem 
calculado e o espectro estimado. Este resultado indica a presença de uma quantidade significativa de 
energia de longo período livre (adicional) no local onde a medição foi realizada, particularmente na 
banda de frequências de 0.1 a 0.3 Hz (valores no modelo). Verifica-se também que a energia de longo 
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período ligada se concentra, especialmente, na banda de frequências de 0.05 a 0.1 Hz. Importa ainda 
referir que na banda de frequências infra-gravíticas do espectro medido se observa uma concentração 
preferencial de energia em algumas frequências. 

A Figura 6.24 – direita apresenta a variação, segundo a transversal à praia, da amplitude das ondas de 
longo período associadas à banda de frequências de 0.189 a 0.225 Hz e, em particular, a estrutura 
nodal que resulta da interacção das ondas de longo período ligadas incidentes (IBLW) com as ondas 
de longo período livres que são reflectidas ou radiadas pela praia (OFLW). O talude da praia estudada 
por Baldock e Huntley, 2002, começa em  = -8 m e tem uma inclinação de 1/10. A abcissa zero 
corresponde à intersecção do talude da praia com linha de água (sem a presença de ondas). Como a 
importância dos dois tipos de ondas é da mesma ordem de grandeza na banda de frequências em 
análise, a estrutura nodal que resulta da sua interacção é relativamente forte. Nessa estrutura pode 
observar-se a formação de um nodo na proximidade do ponto médio de rebentação das ondas de curto 
período ( = -0.7 m) e de um antinodo num local exterior (porém relativamente próximo) à zona de 
rebentação. Verifica-se também que a estrutura nodal se torna, progressivamente, mais fraca com o 
aumento da profundidade de água, devido à crescente preponderância das ondas de longo período 
livres.  

Com efeito, de acordo com a teoria, com a redução da profundidade de água, , a altura das ondas de 
longo período ligadas tende a aumentar, aproximadamente, de acordo com a relação / . No entanto, 
é sabido que a solução teórica (IBLW - teórica) sobrestima a amplitude destas ondas de longo período 
em águas pouco profundas (ou seja, para / < 0.1), pelo que Baldock e Huntley, 2002, corrigiram a 
amplitude teórica dessas ondas para  > -4 m (IBLW - corrigida). Por outro lado, com o afastamento à 
zona de rebentação, no sentido das maiores profundidades, verifica-se o inverso, ou seja, uma rápida 
redução da amplitude das ondas de longo período ligadas. As ondas de longo período livres reflectidas 
(ou radiadas) pela praia sofrem o que se designa por ‘empolamento inverso’. De facto, vários autores 
mostraram, empiricamente e com base em medições no protótipo, que a amplitude dessas ondas varia 
proporcionalmente a / . Assim, com o afastamento à zona de rebentação, a importância relativa das 
ondas de longo período livres aumenta, tornando a estrutura nodal progressivamente mais fraca. A 
variação com a profundidade da amplitude das ondas de longo período livres e ligadas está patente nos 
resultados experimentais apresentados na Figura 6.24 – direita. 

Battjes et al., 2004, verificaram, empiricamente, resultados numéricos que indicavam a possibilidade 
de as ondas de longo período livres reflectidas (ou radiadas) por uma praia experimentarem variações 
de amplitude, de carácter oscilatório (no espaço), devido à variação cíclica da diferença de fase (de 0 a 
2π) entre estas ondas e os agrupamentos de ondas de curto período incidentes (ondas primárias). Essas 
variações de fase implicam uma transferência contínua de energia, quer das ondas de longo período 
livres para os agrupamentos de ondas primárias, quer no sentido inverso, originando flutuações da 
amplitude das ondas de longo período segundo a direcção transversal à praia. Essas flutuações tendem 
a perder importância com o aumento da profundidade da água (distância à zona de rebentação) devido 
ao ‘empolamento inverso’ sofrido pelas ondas de longo período livres. Além disso, as variações de 
amplitude referidas apenas são evidenciadas quando a análise se centra numa banda de frequências 
estreita. Quando é analisada a variação da energia total de longo período na forma livre segundo uma 
direcção transversal à praia, as flutuações referidas tendem a anular-se, podendo portanto observar-se 
uma variação quase monótona dessa energia com a profundidade da água. Contudo, em alguns casos, 
essas oscilações podem ser identificadas mesmo quando se consideram bandas de frequências largas, 
Battjes et al., 2004. 

De acordo com o que foi exposto, serão de esperar variações de energia na banda de frequências infra-
gravítica ao longo da instalação experimental. Os resultados apresentados na Figura 6.19 e no anexo E 
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mostram que, em termos globais, a energia total infra-gravítica é idêntica nos quatro pontos onde 
foram instaladas as sondas de níveis hidrodinâmicos. Embora a distância máxima entre sondas seja de 
apenas 0.80 m, os resultados apresentados são consistentes com as conclusões obtidas por Battjes et 
al., 2004. No entanto, nas análises no domínio da frequência com uma resolução espectral elevada, 
dependendo do ponto de medição, são de esperar concentrações preferenciais de energia em algumas 
frequências da banda infra-gravítica. Essa distribuição não uniforme de energia deverá resultar, em 
parte, do padrão estacionário associado à sobreposição das ondas de longo período livres e ligadas 
(Baldock et al., 2000, Baldock e Huntley, 2002), e de eventuais trocas de energia entre as ondas de 
longo período livres e os agrupamentos de ondas de curto período (Battjes et al., 2004).  

Mesmo sem a consideração de outros efeitos, o próprio espectro de variância de segunda ordem que 
resulta de interacções onda-onda entre as componentes de primeira ordem (e.g. Figura 6.24 – esquerda), 
deverá apresentar uma concentração de energia mais elevada em algumas frequências da banda infra-
gravítica. Em condições ideais, ou seja, sem reflexão ou radiação de energia de longo período pela 
praia dissipadora e supondo que a dissipação da energia das ondas geradas durante a sua propagação 
na instalação experimental é desprezável, segundo um alinhamento perpendicular à praia e num trecho 
de profundidade de água constante, os espectros estimados com base nos registos medidos em cada 
uma das sondas utilizadas no estudo seriam semelhantes. A concentração preferencial de energia em 
algumas frequências da banda infra-gravítica pode também indicar que a massa de água no interior do 
tanque de ondas entrou em ressonância. 

A Figura 6.25 apresenta, como exemplo, os espectros de variância (energia total) estimados para cada 
uma das quatro sondas utilizadas no estudo, com base nos registos de elevação da superfície livre da 
água medidos no trecho do tanque de ondas com profundidade de água constante. Nos dois testes 
analisados os estados de agitação marítima foram reproduzidos com base numa forma espectral de 
JONSWAP, considerando o factor de forma igual a 3.3. Os resultados apresentados referem-se ao 
protótipo, tendo sido utilizada uma escala vertical logarítmica (base 10). O espectro semi-empírico que 
serviu de base a cada um dos testes é também indicado no gráfico, juntamente com as frequências: 
0.5  ,  e 2.0  , em que  representa a frequência de pico do espectro. 

Os resultados apresentados na Figura 6.25 mostram que, na proximidade da frequência de pico, os 
espectros da variância estimados para cada uma das quatro sondas estão de acordo com o espectro de 
JONSWAP (1ª ordem) especificado no sistema de geração. Na banda das harmónicas de ordem 
superior, especialmente no teste analisado com uma resolução espectral mais elevada ( =1024), 
observam-se algumas diferenças entre os espectros estimados e o espectro de JONSWAP pedido. Essa 
discordância não é, contudo, de estranhar, uma vez que o espectro especificado no sistema de geração, 
e que serve aqui como termo de comparação, é apenas de primeira ordem. Nesta gama de frequências, 
para realizar uma correcta análise crítica dos resultados obtidos, seria necessário determinar o espectro 
de segunda ordem que resulta da consideração das interacções onda-onda entre as componentes de 
primeira ordem. No entanto, mesmo nessas condições, a concordância entre os espectros estimados e 
previstos não deveria ser perfeita. Por um lado, o sistema de geração utilizado baseia-se na teoria de 
geração de ondas de primeira ordem, Beresford, 2003. Com feito, apenas um sistema baseado na teoria 
de geração de ondas de segunda ordem é capaz de reproduzir, correctamente, as ondas sub-harmónicas 
(ou infra-gravíticas) e as ondas super-harmónicas (ou harmónicas de ordem superior), Schäffer e 
Steenberg, 2003. Também durante a propagação da agitação marítima até à costa (ou praia) e posterior 
rebentação têm lugar fenómenos não-lineares que originam uma transferência de energia para a gama 
das altas-frequências, Eldeberky, 1996, e Norheim et al., 1998. 
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Figura 6.25 – Espectros de variância da elevação da superfície livre da água. Testes realizados com estados de 
agitação marítima irregular caracterizados por: =16 s, =1.5 m e =18 m (superior); e  =12 s, =2.0 m e 

=20 m (inferior). Banda de frequências infra-gravíticas (esquerda); espectro completo (direita).  

Nas frequências da banda infra-gravítica ( <0.04-0.05 Hz), o espectro de JONSWAP especificado no 
sistema de geração apresenta densidades de energia nulas (ou desprezáveis). No entanto, nos espectros 
estimados para cada uma das quatro sondas essas frequências têm associada uma densidade de energia 
não desprezável, Figura 6.25. Como se referiu anteriormente (análise da Figura 6.24 – esquerda), essa 
energia resulta, quer das ondas de longo período ligadas incidentes, quer das ondas de longo período 
livres reflectidas ou radiadas pela praia dissipadora.  

Embora o sistema de geração de ondas utilize uma função de transferência das pás de primeira ordem, 
a geração de componentes sub-harmónicas livres (parasitas) foi minimizada devido à introdução de 
uma compensação de segunda ordem (ou de set-down). A Figura 6.25 mostra ainda uma concentração 
preferencial de energia em algumas frequências infra-gravíticas, particularmente nas estimativas com 
uma resolução espectral mais elevada. Importa ainda acrescentar que se observam algumas diferenças 
entre as estimativas associadas a cada uma das sondas. 
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A título de exemplo, a Figura 6.26 apresenta a componente infra-gravítica dos espectros de variância 
estimados com base nos registos das quatro sondas utilizadas no estudo, num teste realizado para uma 
profundidade de água de 18 m, em que foi reproduzido um estado de agitação irregular caracterizado 
por um período de pico de 16 s e uma altura de onda significativa de 1.5 m.  

 

Figura 6.26 – Espectros de variância da elevação da superfície livre da água (banda de frequências infra-
gravíticas) para diferentes larguras da janela de dados ( ). Estado de agitação irregular caracterizado 

por:  = 16 s,  = 1.5 m e  = 18 m. 
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As estimativas apresentadas resultam da utilização de diferentes larguras da janela de dados ( ), 
tendo por isso resoluções em frequência distintas. O espectro de variância (global) referente ao teste 
em análise é apresentado, numa escala logarítmica, na Figura 6.25 – superior. Em cada um dos gráficos 
é ainda indicada a densidade de energia máxima do espectro de variância (global), á , e a largura 
da banda espectral, ∆ .   

Para uma largura da janela de dados de 512 pontos não se identificam, nitidamente, concentrações 
preferenciais de energia em frequências discretas da banda infra-gravítica, sendo os resultados obtidos 
para cada uma das quatro sondas relativamente similares. Com efeito, só com o aumento da resolução 
em frequência da estimativa espectral se consegue individualizar um conjunto de frequências com 
densidades de energia elevadas (picos). Importa referir que a densidade de energia associada a esses 
picos é consideravelmente inferior a á  (valor indicado em cada gráfico).  

A Figura 6.26 mostra também que a importância dos diferentes picos de energia e a sua localização no 
eixo das frequências dependem do posicionamento de cada sonda. Este tipo de distribuição de energia 
é consistente, quer com o estabelecimento de uma estrutura nodal, devido à sobreposição de ondas de 
longo período livres e ligadas (Baldock et al., 2000, Baldock e Huntley, 2002), quer com a existência 
de transferências de energia entre as ondas de longo período livres e os agrupamentos de ondas de 
curto período (Battjes et al., 2004). Não pode também ser excluída à partida a eventual contribuição de 
fenómenos ressonantes na instalação experimental. Importa ainda referir que, sendo as representações 
gráficas da Figura 6.26 espectros de energia, a duplicação da altura de onda associada a uma dada 
frequência se traduz, em teoria, num aumento de quatro vezes da correspondente densidade de energia. 

No Quadro 6.12 são apresentadas as alturas de onda significativas de longo período determinadas com 
base na Equação (6.3) para a posição da sonda 1, nas condições que são apresentadas na Figura 6.26 – 

=4096 e para cada uma das bandas de frequências indicadas, ∆ . Essas bandas correspondem aos 
principais picos de energia que podem ser identificados na Figura 6.26. 

Quadro 6.12 – Alturas de onda significativas de longo período por bandas de frequências (valores de protótipo). 

∆  (Hz) 0.0047 - 0.0082 0.0088 - 0.0117 0.0123-0.0141 0.0147-0.0193 0.0211-0.0234 

∆  (s) 213.3 - 121.9 113.8 - 85.3 81.3 - 71.1 68.3 - 51.7 47.4 - 42.7 

,  (m)  0.1152 0.0720 0.0582 0.0956 0.1142 

  

As alturas de onda significativas associadas às bandas de frequências consideradas no Quadro 6.12 
podem tomar valores ligeiramente superiores a 0.10 m. No entanto, convém referir que algumas dessas 
bandas têm ainda uma largura considerável (a primeira, por exemplo, inclui períodos de 122 a 213 s). 
Para o teste analisado, e para uma janela de dados de 4096 pontos, as alturas de onda significativas de 
longo período associadas à totalidade da banda de frequências infra-gravíticas (frequências inferiores a 
0.035 Hz, devido à resolução espectral considerada) são iguais a 0.242, 0.241, 0.236 e 0.240 m, para 
as sondas 1, 2, 3 e 4, respectivamente. A uniformidade das alturas de onda de longo período em cada 
uma das quatro sondas contrasta com as relativamente distintas distribuições de energia em frequência, 
Figura 6.26 – =4096. 

Para o teste em análise, a Figura 6.27 apresenta os espectros de variância estimados para cada uma das 
quatro sondas, considerando a máxima resolução possível em frequência (o raw spectrum). Nestas 
condições cada banda espectral tem uma largura de 0.0001218 Hz e a densidade espectral máxima é 
igual a 27.15 m2.s. Nessa figura é apenas apresentada a componente infra-gravítica dos espectros de 
variância estimados. 
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Figura 6.27 – Espectros de variância da elevação da superfície livre da água (banda de frequências infra-

gravíticas) para a máxima resolução em frequência (raw spectrum). Estado de agitação marítima caracterizado 
por: = 16 s,  = 1.5 m e  = 18 m (S11 T99). 

Em geral, os resultados apresentados mostram que a energia se distribui de uma forma relativamente 
uniforme pelas várias frequências individuais que constituem as bandas indicadas no Quadro 6.12. 
Notam-se, no entanto, alguns máximos relativos, mas da mesma ordem de grandeza dos restantes. Por 
outro lado, importa ter em consideração que a largura da banda espectral é, neste caso, muito pequena 
(0.0001217 Hz), não tendo sido aplicada à estimativa qualquer técnica de alisamento. Na banda infra-
gravítica, a densidade de energia máxima (1.52 m2.s) está associada ao espectro da sonda 1 e a uma 
frequência de 0.0219 Hz (45.63 s). Esse valor é claramente inferior à densidade espectral máxima da 
estimativa (27.15 m2.s). A altura de onda associada a uma frequência isolada pode ser estimada através 
de, 
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∆ 2 8
(6.6)

neste contexto, ∆  representa a largura da banda espectral,  a densidade espectral associada à 
frequência ,  a amplitude da onda de longo período e  a correspondente altura de onda. Assim, ao 
valor de 1.52 m2.s corresponde uma altura de onda de cerca de 0.040 m (valores no protótipo). 

Na hipótese de a massa de água no interior do tanque de ondas entrar em ressonância, as ondas de 
longo período livres reflectidas ou radiadas pela praia dissipadora, com uma frequência muito próxima 
de uma das frequências naturais do tanque de ondas, seriam reflectidas nas pás do sistema de geração. 
A praia dissipadora, pouco eficiente para ondas longas, reflectiria de novo a quase totalidade dessa 
energia, que se propagaria em direcção ao sistema de geração, e assim sucessivamente. O cenário mais 
gravoso resulta, portanto, de considerar que o sistema de absorção activa de reflexões tem eficiência 
desprezável para o tipo de ondas em análise.  

No entanto, convém referir que a eventual amplificação de perturbações de longo período no tanque de 
ondas implica também a persistência da acção excitante, cuja frequência se deverá manter constante 
ou, pelo menos, não se alterar significativamente no tempo. Nestas condições, atinge-se a amplificação 
máxima da oscilação quando a taxa de entrada de energia no sistema iguala a taxa de dissipação de 
energia por um dos mecanismos já mencionados anteriormente. No entanto, se essa entrada de energia 
for interrompida, a resposta da bacia (tanque) decai exponencialmente no tempo, devido aos processos 
dissipativos que aí tem lugar, Sørensen e Thompson, 2002.   

Nas condições em que os testes em modelo físico foram realizados, o cenário mais gravoso resulta de 
considerar que, na praia de dissipação e nas pás do sistema de geração, se instalam os antinodos de 
uma hipotética onda estacionária de longo período, ou seja, que a instalação experimental se comporta 
como uma bacia fechada. Partindo do princípio que essa onda estacionaria se encontra em águas pouco 
profundas, para uma bacia de configuração rectangular alongada, de paredes verticais reflectoras e 
com uma profundidade de água uniforme, os períodos naturais dos sucessivos modos de oscilação 
podem ser determinados, de forma aproximada, através de,  

2
(6.7)

em que  representa o período natural de oscilação da bacia,  o número de nodos ao longo do eixo 
longitudinal,  o comprimento da bacia,  a aceleração da gravidade e  a profundidade de água. 

Os 6 primeiros modos de oscilação longitudinal do tanque de ondas são caracterizados no Quadro 6.13 
para uma profundidade de água de 0.18 m, considerando que a distância entre as pás do sistema de 
geração (posição média) e a praia dissipadora (local onde se deverá instalar o antinodo) é de 19.85 m.  

Quadro 6.13 – Caracterização dos modos de oscilação longitudinal do tanque de ondas ( = 0.18 m). 

  (s)  (Hz)  (m) 

Distância à praia (m) 

Nodos  Antinodos 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 298.8 0.00335 39.7 9.93 - - - 0.00 19.85 - - 
2 149.4 0.00669 19.8 4.96 14.89 - - 0.00 9.93 19.85 - 
3 99.6 0.01004 13.2 3.31 9.93 16.54 - 0.00 6.62 13.23 19.85 
4 74.7 0.01339 9.9 2.48 7.44 12.41 17.37 0.00 4.96 9.93 14.89 
5 59.8 0.01674 7.9 1.99 5.96 9.93 13.90 0.00 3.97 7.94 11.91 
6 49.8 0.02008 6.6 1.65 4.96 8.27 11.58 0.00 3.31 6.62 9.93 
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Para cada um desses modos de oscilação são indicados os períodos naturais, , e as correspondentes 
frequências, , e comprimentos da onda estacionária, . São também apresentadas as distâncias dos 4 
primeiros nodos e antinodos à praia dissipadora (antinodo). Enquanto os períodos e as frequências 
naturais se referem ao protótipo, os comprimentos de onda e as distâncias aos nodos e aos antinodos 
são relativos ao modelo físico.  

Admitindo a instalação de um sistema (parcialmente) estacionário no interior do tanque de ondas, para 
cada uma das frequências da banda infra-gravítica, a altura de onda nos locais onde foram instaladas 
as quatro sondas é função do seu afastamento relativamente ao nodo mais próximo, onde a amplitude 
do movimento vertical das partículas de água é mínima. A Figura 6.28 mostra a posição das quatro 
sondas utilizadas na primeira fase do estudo em relação ao local de implantação do modelo físico no 
tanque de ondas. Para uma profundidade de água de 0.18 m, as distâncias das sondas 1, 2, 3 e 4 à praia 
dissipadora eram de 8.32, 8.20, 8.03 e 7.53 m, respectivamente. Nessas condições, a proa e a popa do 
modelo do navio distavam 9.26 e 6.81 m da praia dissipadora, respectivamente. Os valores que foram 
apresentados referem-se ao modelo. 

 

 
Figura 6.28 – Posição das quatro sondas relativamente ao local de implantação 

do modelo físico no tanque de ondas. Primeira fase do estudo. 

O Quadro 6.14 apresenta, para os modos de oscilação caracterizados no Quadro 6.13, a distância de 
cada uma das sondas ao nodo mais próximo, Λ (distâncias positivas indicam que o nodo se situa à 
esquerda da sonda), e a proximidade relativa ao antinodo, Γ, onde a amplitude do movimento vertical 
das partículas de água é máxima. 

Quadro 6.14 – Posicionamento das sondas e do modelo físico do navio relativamente aos nodos e antinodos do 
sistema (parcialmente) estacionário ( =0.18 m). 

  (s) 
Sonda 1 Sonda 2 Sonda 3 Sonda 4 Navio 

Λ (m) Γ (%) Λ (m) Γ (%) Λ (m) Γ (%) Λ (m) Γ (%) Proa Popa 

1 298.8 1.61 16.2 1.73 17.4 1.90 19.1 2.40 24.1 0.67 3.12 
2 149.4 -3.36 67.7 -3.24 65.2 -3.07 61.8 -2.57 51.7 -4.30 -1.85 
3 99.6 1.61 48.5 1.73 52.1 1.90 57.3 2.40 72.4 0.67 3.12 
4 74.7 -0.88 35.3 -0.76 30.5 -0.59 23.6 -0.09 3.5 -1.82 0.63 
5 59.8 1.61 80.9 1.73 86.9 1.90 95.5 -1.58 79.3 0.67 -0.86 
6 49.8 -0.05 3.0 0.07 4.3 0.24 14.6 0.74 44.8 -0.99 1.46 

S1 S2 S3 S4
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A proximidade relativa ao antinodo, em valores absolutos, foi determinada através de, 

4
. (6.8)

Assim, um valor de Γ igual a 100% indica que a sonda em causa se encontra no local onde o antinodo 
se instala. Pelo contrário, se a sonda se situar sobre um ponto nodal, Γ toma o valor de 0%. Nestas 
condições, no espectro de variância estimado a partir dos registos medidos por essa sonda, a densidade 
de energia na frequência associada à onda de longo período em análise será mínima. O Quadro 6.14 
indica também a posição da proa e da popa do navio em relação ao nodo mais próximo. Tal como no 
caso das sondas, distâncias positivas indicam que o nodo se situa à esquerda do ponto de referência. 
Importa referir que no quarto e no sexto modos de oscilação se instala um nodo na posição ocupada 
pelo navio no tanque de ondas. No quinto modo de oscilação, o navio encontra-se entre dois nodos do 
sistema estacionário. 

O Quadro 6.14 mostra que o 2º, o 3º e o 5º modos de oscilação do tanque de ondas são relativamente 
bem ‘apanhados’ pelas sondas utilizadas no estudo. Pelo contrário, no caso do 1º e do 6º modos, 
apenas uma pequena percentagem da amplitude vertical máxima da onda estacionária é registada pelas 
sondas. O 4º modo de oscilação encontra-se numa situação intermédia.  

Importa frisar que sendo o coeficiente de reflexão da praia dissipadora e das pás do sistema de geração 
de ondas, ainda que elevado, inferior à unidade, o movimento das partículas de água não é rectilíneo, 
formando-se os quasi-antinodos (pontos de oscilação vertical máxima e oscilação horizontal mínima) 
e os quasi-nodos (pontos de oscilação horizontal máxima e oscilação vertical mínima). Por outro lado, 
Baldock e Huntley, 2002, fazem referência ao estabelecimento de uma estrutura quase estacionária. 
Assim, a amplitude das oscilações verticais nos pontos nodais, ainda que reduzida, deverá ser diferente 
de zero. Por último, devido à natureza sinusoidal de uma onda estacionária, e mesmo considerando 
que nos pontos nodais a oscilação vertical da massa de água é nula (situação mais gravosa), uma sonda 
com uma proximidade relativa ao antinodo de 50% registará uma oscilação vertical de cerca de 71% 
da amplitude máxima correspondente ao antinodo, enquanto para uma Γ de 70%, a sonda registará 
cerca de 89% dessa amplitude.   

A Figura 6.29 apresenta a banda de frequências infra-gravíticas de espectros de variância estimados 
com base nos registos de elevação da superfície livre da água medidos em cada uma das quatro sondas 
utilizadas no estudo. Os testes analisados foram realizados com uma profundidade de água de 18 m, 
para estados de agitação irregular caracterizados por uma altura de onda significativa de 1.5 m e pelos 
seguintes períodos de onda de pico: 12, 14 e 16 s (valores de protótipo). As estimativas foram obtidas 
para uma janela de dados de 4096 pontos, à qual corresponde uma largura da banda espectral de 
0.0005859 Hz. Em cada um dos gráficos são também indicadas as frequências naturais associadas aos 
vários modos de oscilação longitudinal do tanque de ondas (Freq. Críticas), bem como a frequência de 
corte (Freq. Corte) usada na separação da componente infra-gravítica. Os resultados são apresentados 
em valores de protótipo. 

A análise dos espectros apresentados na Figura 6.29 não pode ser dissociada dos resultados que foram 
apresentados no Quadro 6.14. Com efeito, a proximidade relativa, Γ, de cada uma das sondas ao anti-
nodo mais próximo determina em que medida a energia (ou amplitude) que está associada ao sistema 
estacionário em análise é registada. A Figura 6.29 mostra que o primeiro modo de oscilação natural do 
tanque de ondas tem associada uma densidade de energia muito baixa em qualquer um dos espectros 
estimados. Embora o valor de Γ seja pequeno em todas as sondas (< 24%), o que significa que numa 
situação de ressonância estas só registariam uma pequena percentagem da amplitude vertical máxima 
da onda estacionária, como este modo de oscilação apresenta um período natural elevado (cerca de 



Análise da Interacção de Navios com Dispositivos de Acostagem e Amarração.  
Estudo em Modelo Físico do Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões 
 

454 

300 s, ao qual corresponde um comprimento de onda de cerca de 4000 m, em valores de protótipo), 
dificilmente poderá será excitado por ondas de longo período ligadas, uma vez que estas não devem 
ter energia significativa nessa gama de períodos.   

 

Figura 6.29 – Espectros de variância (banda de frequências infra-gravíticas) estimados para cada uma das 
quatro sondas. Testes realizados para uma profundidade de água de 18 m, considerando estados de agitação 

irregular caracterizados por uma  de 1.5 m e os seguintes : 12 s (superior), 14 s (meio) e 16 s (inferior). 

Para o segundo modo de oscilação, Γ toma valores entre 68% e 52%. Tirando partido da natureza 
sinusoidal das ondas estacionárias, para esses valores de Γ, e na pior das hipóteses, as sondas de níveis 
hidrodinâmicos registariam amplitudes da oscilação vertical da massa de água entre 0.87 ζ e 0.73 ζ, em 
que ζ representa a amplitude da onda estacionária no antinodo. Com efeito, verifica-se que este modo 
de oscilação, com um período natural igual a 149.4 s, é relativamente bem ‘apanhado’ pelas sondas 
utilizadas no estudo, Figura 6.29. Em qualquer um dos três períodos de onda analisados, a densidade 
de energia máxima está associada a uma frequência apenas ligeiramente afastada da frequência natural 
do segundo modo de oscilação. No entanto, é importante ter em atenção que a Equação (6.7) é apenas 
aproximada e que na prática é difícil definir, com rigor, o posicionamento dos antinodos, quer na praia 
dissipadora, quer nas pás do sistema de geração de ondas (devido ao seu movimento contínuo). Por 
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outro lado, a largura da banda espectral adoptada na análise (resolução do espectro) pode também 
explicar, parcialmente, as diferenças encontradas. Importa ainda referir que neste caso, assim como 
nos restantes, a densidade de energia associada a cada uma das sondas varia na razão directa da sua 
proximidade ao antinodo ou, mais especificamente, com o valor de Γ (c.f. Figura 6.29 e Quadro 6.14). 
De um modo geral, nota-se também que a importância dos diferentes picos de energia (máximos 
relativos) se modifica, ligeiramente, com a alteração do período de onda de pico.  

O sistema estacionário associado ao terceiro modo natural de oscilação do tanque de ondas apresenta 
um antinodo numa posição contígua à da sonda 4 (Γ= 72%), que assim regista uma amplitude de 
oscilação muito próxima da amplitude vertical máxima (0.91 ζ). A proximidade ao antinodo reduz-se 
da sonda 3 para a sonda 1, sendo as densidades de energia estimadas para cada uma dessas sondas 
consistentes com a sua posição. Importa salientar que mesmo tratando-se de um modo de oscilação 
relativamente bem aferido pelas quatro sondas utilizadas no estudo, a densidade espectral máxima que 
lhe está associada é da mesma ordem de grandeza das restantes.  

Observa-se também o aparecimento de um máximo relativo entre as frequências naturais associadas ao 
segundo e ao terceiro modos de oscilação que, pelo menos aparentemente, não tem qualquer relação 
com os modos de oscilação longitudinais e transversais do tanque de ondas, Figura 6.29. Esse máximo 
relativo, que por força da resolução espectral adoptada apenas é evidente nos espectros estimados para 
o teste realizado com o período de onda de pico de 14 s, mas que também pode ser observado nos 
espectros raw apresentados na Figura 6.27 (período de onda de 16 s), está associado à banda com uma 
frequência central de 0.00820 Hz (período de 121.9 s). Constata-se que essa banda (0.00791 Hz 
< <0.00849 Hz) contém as frequências associadas a hipotéticas ondas estacionárias de longo período, 
com o primeiro antinodo na praia dissipadora e o segundo, sensivelmente, no local de instalação das 
sondas. Ou, procurando ir um pouco mais longe, partindo do pressuposto de que, nas condições em 
que os testes foram realizados, a teoria que prevê a libertação das ondas de longo período ligadas 
aquando da rebentação dos agrupamentos de ondas de curto período (ondas primárias) é válida, 
sensivelmente no local de instalação das quatro sondas, e para ondas longas com frequências dentro da 
gama referida, as duas metades de uma mesma onda incidente seriam sobrepostas: a primeira metade 
já reflectida pela praia, e propagando-se na forma de uma onda de longo período livre; enquanto a 
segunda, ainda ligada ao agrupamento de ondas de curto período, e em propagação em direcção à 
praia. Este tipo de comportamento pode também explicar, em certa medida, o porquê de os picos de 
energia que aqui foram associados ao segundo e ao terceiro modos de oscilação tenderem a deslocar-
se, ligeiramente, para frequências superiores e inferiores às frequências críticas, respectivamente. 

O máximo relativo associado à frequência de 0.00820 Hz é também compatível com o terceiro modo 
de oscilação longitudinal do tanque de ondas, na hipótese de este se comportar como uma bacia aberta 
( =0.008368 Hz). Esta hipótese é, contudo, pouco provável, por se tratar de uma frequência 
relativamente baixa, para a qual a eficiência do sistema de absorção activa de reflexões é reduzida. Por 
outro lado, tendo por base as curvas de desempenho características dos sistemas de absorção activa 
(Figura 6.23), é também improvável que a instalação experimental se comporte como uma bacia 
fechada para frequências inferiores e superiores a 0.00820 Hz, e como uma bacia aberta na vizinhança 
dessa frequência. 

Tendo em conta o que foi referido, sendo esse pico intermédio aparentemente não ressonante, e tendo 
uma densidade de energia da mesma ordem de grandeza dos restantes, poderá concluir-se que, apesar 
da concentração de energia em frequências próximas das frequências ressoantes do tanque de ondas, 
qualquer fenómeno de índole ressonante que aí tenha lugar terá de ter, forçosamente, um factor de 
amplificação reduzido. Esta hipótese é também suportada pelas estimativas espectrais realizadas com a 
máxima resolução possível (e.g. Figura 6.27 e anexo E). 
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O quarto modo de oscilação, com um período natural de 74.7 s, tem particular interesse, pois prevê a 
instalação de um nodo na posição ocupada pelo modelo do navio no tanque de ondas, Quadro 6.14. 
Esse nodo situa-se, sensivelmente, a 1.82 m da proa e a 0.63 m da popa do navio. A importância das 
seichas para o comportamento de navios amarrados em portos não se encontra (apenas) na amplitude 
das oscilações verticais que originam na massa de água, que apenas atingem alguns decímetros nas 
zonas dos antinodos, mas na elevada amplitude do movimento horizontal das partículas de água nas 
zonas nodais. Embora o posicionamento do modelo físico no tanque de ondas tivesse sido determinado 
por outro tipo de condicionantes, não deixa porém de ser curioso o facto de os resultados de um estudo 
numérico das condições de ressonância no interior do Porto de Leixões preverem que, para uma 
profundidade de água na vizinhança do Posto “A” de 18 m (associada ao nível médio da água do mar), 
ondas longas com períodos entre 70 e 80 s originem uma linha nodal na zona do Posto “A”, 
ligeiramente deslocada na direcção da popa do navio (c.f. Figura 5.26), tal como se verifica no modelo 
físico, para o quarto modo de oscilação natural do tanque de ondas. Importa referir que no protótipo, o 
ponto central do navio depois de amarrado no Posto “A” se encontra a cerca de 400 m da “Prainha”, 
enquanto no modelo físico, a distância do navio à praia dissipadora era de cerca de 800 m (valores de 
protótipo). Como se mostra na secção 6.2.8.1, nas condições em que os testes foram realizados durante 
a primeira fase do estudo, o período de 74.7 s está também próximo dos períodos naturais de oscilação 
do navio amarrado segundo os modos de avanço (67.0 a 76.6 s) e de deriva (76.1 a 83.2 s).  

No seguimento do que foi referido a respeito da importância das seichas, importa acrescentar que o 
tipo de fenómenos em causa pode também influenciar, de forma não desprezável, o comportamento de 
navios amarrados em locais afastados de linhas (ou pontos) nodais. Com efeito, essas perturbações de 
longo período apresentam, frequentemente, comprimentos de onda relativamente maiores do que o do 
navio. Deste modo, a inclinação da superfície livre da água que resulta dessas perturbações, ainda que 
pequena, pode originar forças importantes num navio amarrado (Vasco Costa, 1978) que, de outra 
forma, tenderia a ‘deslizar’ nessa superfície. Como exemplo, considere-se uma onda estacionária 
sinusoidal, com um período igual ao período natural do quarto modo de oscilação do tanque de ondas 
(74.7 s), uma altura de onda de 0.10 m, numa profundidade de água de 18 m (comprimento de onda de 
992.5 m). Nestas condições, a inclinação média da superfície livre da água é de, aproximadamente, 
0.00020. Para esta inclinação, um navio com um deslocamento de 120 000 t apenas seria impedido de 
se movimentar por uma força de 24 tf (240 kN), paralela à superfície livre da água. Convém salientar 
que a magnitude e a direcção dessa força variam no tempo. Para um dado instante, a inclinação da 
superfície livre da água é máxima na vizinhança do nodo. Nas condições referidas anteriormente, a 
inclinação máxima da superfície livre da água é de 0.00032, a que corresponde uma força de 38 tf 
(380 kN).  

O exemplo anterior procurou mostrar que mesmo sem a instalação de um nodo na vizinhança do cais, 
se uma dada onda estacionária originar inclinações significativas da superfície livre da água junto ao 
local de amarração do navio, as forças necessárias para o imobilizar podem ser elevadas. O problema é 
agravado se o período das seichas for tal que permita que o navio se movimente em ressonância com 
estas.  

Para o quarto modo de oscilação, a proximidade relativa das sondas ao antinodo toma valores entre 
4% e 35%. Consequentemente, a amplitude da oscilação vertical registada varia entre 0.05 e 0.53 ζ. A 
sonda mais próxima do antinodo (sonda 1) mede assim cerca de metade da amplitude vertical máxima 
associada ao sistema estacionário (com já se referiu, nesta abordagem simplificada admite-se que a 
amplitude da oscilação vertical é nula no nodo). Para qualquer um dos três períodos de onda verifica-
se que a frequência associada ao pico em análise é praticamente coincidente com a frequência natural 
do quarto modo de oscilação longitudinal do tanque de ondas, Figura 6.29. Este pico, à semelhança 
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dos restantes, é relativamente largo, pelo que as frequências na sua proximidade têm uma densidade de 
energia da mesma ordem de grandeza da que está associada ao máximo (relativo). Os espectros raw 
apresentados na Figura 6.27 (e no anexo E) mostram que de facto a energia se distribui de uma forma 
relativamente uniforme pelas várias frequências contíguas à de pico, retirando importância a qualquer 
fenómeno ressonante que possa ter lugar. 

Ainda que a ocorrência de ressonância na proximidade da frequência natural do quarto modo de 
oscilação do tanque de ondas seja pouco provável, tem interesse fazer uma análise da magnitude da 
excursão máxima das partículas de água e da sua velocidade no nodo da hipotética onda estacionária. 
A velocidade horizontal máxima no nodo é dada por, Sørensen e Thompson, 2002, 

á 2 (6.9)

em que  representa a altura da onda estacionária,  a aceleração da gravidade e  a profundidade de 
água. A excursão horizontal máxima das partículas de água é dada por, 

á 2 (6.10)

em que  representa o período natural associado ao modo de oscilação em análise. 

Admitindo, como exemplo, que para o quarto modo de oscilação, se instala, no tanque de ondas, uma 
onda estacionária com uma altura de 0.10 m, para uma profundidade de água de 18 m, a velocidade 
horizontal máxima no nodo será de 0.0369 m/s e a excursão horizontal máxima das partículas de água 
de 0.88 m. Embora se tenha considerado uma altura de onda relativamente elevada (tendo em conta as 
situações em análise), a amplitude do movimento das partículas de água é relativamente pequena e 
consideravelmente inferior à dos movimentos de avanço do navio amarrado (c.f. secção 6.2.8.1). Estes 
resultados não são, contudo, de estranhar, tendo em conta que se trata do quarto modo de oscilação. 
De facto, a importância dos sucessivos modos de oscilação tende a reduzir-se com o aumento do seu 
número de ordem. 

No que concerne ao comportamento do navio amarrado, a análise realizada para o quarto modo de 
oscilação do tanque de ondas suscitou uma questão relevante. Com efeito, importa perceber até que 
ponto o facto da frequência de pico da resposta do navio amarrado, segundo os modos de avanço e de 
deriva, estar próxima das suas frequências naturais de oscilação não resulta, pelo menos em parte, da 
proximidade que existe entre essas mesmas frequências e a frequência associada ao quarto modo de 
oscilação do tanque de ondas, que prevê um nodo no local ocupado pelo modelo do navio no tanque 
de ondas. Ainda que essa interferência tenha, de certa forma, equivalência no protótipo, com base nas 
considerações tecidas nos parágrafos anteriores, a resposta do navio amarrado segundo os modos de 
oscilação horizontais deverá ser governada, fundamentalmente, pelos períodos naturais introduzidos 
pelo seu sistema de amarração (c.f. secção 6.2.8.1). O nodo em causa, caso venha a existir, não deverá 
ter a importância requerida para poder influenciar, de forma significativa, o comportamento do navio.  

No quinto modo de oscilação, a sonda 3 encontra-se praticamente sobre um dos antinodos do sistema 
estacionário (Γ = 96% e 1.00 ζ). As restantes sondas estão também bem posicionadas, Quadro 6.14. A 
densidade espectral máxima associada ao pico mais próximo dessa frequência natural do tanque é, no 
entanto, da mesma ordem de grandeza das restantes. A Figura 6.29 mostra também que, para o período 
de onda de 12 s, a frequência natural associada ao modo de oscilação em análise está deslocada, no 
sentido das altas-frequências, da frequência para qual é estimada a maior densidade de energia. Esse 
desfasamento, que é relativamente grande para o período de 12 s, diminui com o aumento do período 
de onda de pico. Observa-se ainda que o pico deste modo de oscilação natural é relativamente largo, 
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pelo que a energia se distribuiu pelas frequências contíguas à de pico. Como já se referiu, para este 
modo de oscilação, o navio encontra-se entre dois nodos do sistema estacionário, Quadro 6.14. 

O sexto modo de oscilação do tanque de ondas, com um período natural de 49.8 s, à semelhança do 
quarto, prevê a instalação de um nodo numa posição ocupada pelo modelo do navio. No entanto, neste 
caso, o nodo encontra-se numa posição mais central em relação ao navio, Quadro 6.14. Tal como no 
caso anterior, verifica-se um desfasamento importante entre o pico e a frequência natural associada ao 
modo de oscilação em análise. Para este modo de oscilação, a sonda 4, com um valor de Γ igual a 
45%, registaria cerca de 65% da amplitude máxima da eventual onda estacionária de longo período. 

Uma análise comparativa da energia associada aos (eventuais) picos do quarto e do sexto modos de 
oscilação (Figura 6.29), tendo também em atenção os valores de Γ associados a cada uma das sondas 
(Quadro 6.14), mostra que estes deverão ter a mesma importância relativa. Mesmo tratando-se de um 
modo de oscilação que prevê um nodo numa posição ocupada pelo modelo do navio, como já se 
referiu, este responde em frequências um pouco mais baixas. Numa onda estacionária com um período 
de 49.8 s e uma altura de 0.10 m, a velocidade horizontal máxima no nodo é de cerca de 0.0369 m/s e 
a excursão horizontal máxima de cerca de 0.59 m. 

A Figura 6.29 mostra também uma concentração de energia elevada na banda de frequências de 0.021 
a 0.024 Hz, cuja importância aumenta proporcionalmente ao período de onda de pico. O sétimo modo 
de oscilação longitudinal do tanque de ondas apresenta uma frequência natural apenas relativamente 
próxima do limite superior desse intervalo. No entanto, para uma profundidade de água de 0.18 m e 
uma largura da instalação experimental de 6 m, o segundo modo de oscilação transversal tem uma 
frequência natural de 0.2215 Hz que, em valores de protótipo, corresponde a 0.02215 Hz (período de 
45.2 s), ou seja, a um valor sensivelmente a meio da banda de frequências referida. Esse modo de 
oscilação prevê uma linha nodal a 1.5 m da parede lateral do tanque. Nestas condições, o factor de 
aproximação ao antinodo é idêntico em todas sondas e toma o valor de 6.7%. No entanto, a elevada 
densidade de energia associada a este pico e as diferenças observadas nos espectros das quatro sondas 
são inconsistentes com o factor de aproximação determinado. 

Importa ainda referir que o modelo de geração de ondas de longo período (livres) por forçamento no 
ponto de rebentação (breakpoint-forcing model) prevê a existência de uma banda de frequências para a 
qual esse forçamento é mais elevado. Os resultados experimentais apresentados por Baldock et al., 
2000, e Baldock e Huntley, 2002, em linha com a teoria referida, mostram uma frequência de resposta 
clara. Esses autores verificaram que, nos espectros estimados, a densidade de energia das ondas de 
longo período livres era máxima para um quociente entre a frequência da onda de longo período e a 
inclinação da praia de aproximadamente 2 (frequência de pico de 0.2 Hz e inclinação da praia de 
0.10). Na situação em estudo, tendo em conta a inclinação da praia dissipadora (14%), esse quociente 
toma o valor de 1.6. 

O Quadro 6.15 caracteriza os seis primeiros modos naturais de oscilação do tanque de ondas, segundo 
a direcção longitudinal, para uma profundidade de água de 0.20 m. Em consonância com a situação 
anterior ( = 0.18 m), considerou-se que esta instalação experimental se comportava como uma bacia 
fechada. A distância entre as pás do sistema de geração e a praia dissipadora é, neste caso, de 19.95 m. 
Para cada modo de oscilação são indicados os períodos naturais de oscilação, , e as correspondentes 
frequências, , e comprimentos da onda estacionária, . São também apresentadas as distâncias dos 
quatro primeiros nodos e antinodos à praia dissipadora (antinodo). Enquanto os períodos e as 
frequências naturais se referem ao protótipo, os comprimentos de onda e as distâncias aos nodos e aos 
antinodos são relativos ao modelo físico.  
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Quadro 6.15 – Caracterização dos modos de oscilação longitudinal do tanque de ondas ( = 0.20 m). 

  (s)  (Hz)  (m) 

Distância à praia (m) 

Nodos  Antinodos 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 284.9 0.00351 39.9 9.98 - - - 0.00 19.95 - - 
2 142.4 0.00702 19.9 4.99 14.96 - - 0.00 9.98 19.95 - 
3 95.0 0.01053 13.3 3.33 9.98 16.63 - 0.00 6.65 13.30 19.95 
4 71.2 0.01404 9.9 2.49 7.48 12.47 17.46 0.00 4.99 9.98 14.96 
5 57.0 0.01755 7.9 2.00 5.99 9.98 13.97 0.00 3.99 7.98 11.97 
6 47.5 0.02106 6.6 1.66 4.99 8.31 11.64 0.00 3.33 6.65 9.98 

 
O aumento da profundidade de água originou uma ligeira redução dos períodos naturais de oscilação 
do tanque de ondas (Quadros 6.13 e 6.15). O comprimento de onda dos vários sistemas estacionários 
aumentou, também ligeiramente, em resultado do aumento da distância entre o sistema de geração e a 
linha de intersecção do plano de água com a praia dissipadora. 

A Figura 6.28 mostra a posição das quatro sondas utilizadas na primeira fase do estudo em relação ao 
local de implantação do modelo físico no tanque de ondas. Para uma profundidade de água de 0.20 m, 
a distância das sondas 1, 2, 3 e 4 à praia dissipadora era de 8.42, 8.30, 8.13 e 7.63 m, respectivamente. 
Nessas condições, a proa e a popa do modelo do navio distavam 9.36 e 6.91 m da praia dissipadora, 
respectivamente.  

Considerando válida a hipótese que prevê a instalação de um sistema (parcialmente) estacionário no 
interior do tanque de ondas, para cada uma das frequências da banda infra-gravítica, a altura de onda 
em cada um dos pontos onde foram instaladas sondas, é função do seu afastamento relativamente ao 
nodo mais próximo, onde a amplitude do movimento vertical das partículas de água é mínima. O 
Quadro 6.16 apresenta, para os modos de oscilação considerados, a distância de cada uma das sondas 
utilizadas ao nodo mais próximo, Λ (distâncias positivas indicam que o nodo se situa à esquerda da 
sonda), e a proximidade relativa ao antinodo, Γ. Esse quadro indica também a posição da proa e da 
popa do navio em relação ao nodo mais próximo.  

Quadro 6.16 – Posicionamento das sondas e do modelo físico do navio relativamente aos nodos e antinodos do 
sistema (parcialmente) estacionário ( =0.20 m). 

  (s) 
Sonda 1 Sonda 2 Sonda 3 Sonda 4 Navio 

Λ (m) Γ (%) Λ (m) Γ (%) Λ (m) Γ (%) Λ (m) Γ (%) Proa Popa 

1 284.9 1.56 15.6 1.68 16.8 1.85 18.5 2.35 23.5 0.62 3.07 
2 142.4 -3.43 68.8 -3.31 66.4 -3.14 63.0 -2.64 53.0 -4.37 -1.92 
3 95.0 1.56 46.8 1.68 50.4 1.85 55.5 2.35 70.5 0.62 3.07 
4 71.2 -0.94 37.6 -0.82 32.8 -0.65 26.0 -0.15 6.00 -1.88 0.57 
5 57.0 1.56 77.9 1.68 84.0 1.85 92.5 -1.65 82.5 0.61 -0.93 
6 47.5 -0.11 6.50 0.01 0.80 0.18 11.0 0.68 41.1 -1.0 1.4 

 

Os resultados apresentados no Quadro 6.16 permitem chegar a conclusões semelhantes às que foram já 
obtidas para a profundidade de água de 0.18 m. Assim, e de um modo geral, enquanto o 2º, o 3º e o 5º 
modos de oscilação do tanque de ondas são relativamente bem aferidos pelas sondas utilizadas no 
estudo, no caso do 1º e do 6º modos, apenas uma pequena percentagem da amplitude vertical máxima 
da onda estacionária é registada. O 4º modo de oscilação encontra-se numa situação intermédia.  
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A Figura 6.30 apresenta as frequências da banda infra-gravítica de espectros de variância estimados 
com base em resultados de testes realizados para uma profundidade de água de 20 m, e considerando 
estados de agitação irregulares caracterizados por uma altura de onda significativa de 2.0 m e pelos 
seguintes períodos de onda de pico: 12, 14 e 16 s. As estimativas foram obtidas para uma janela de 
dados de 4096 pontos, à qual corresponde uma largura da banda espectral de 0.0005859 Hz. Nos 
gráficos são também indicadas as frequências associadas aos vários modos de oscilação longitudinal 
do tanque de ondas (Freq. Críticas), bem como a frequência de corte (Freq. Corte) utilizada na 
separação da componente infra-gravítica. Os resultados são apresentados em valores de protótipo. 

 

Figura 6.30 – Espectros de variância (banda de frequências infra-gravíticas) estimados para cada uma das 
quatro sondas. Testes realizados para uma profundidade de água de 20 m, considerando estados de agitação 

irregular caracterizados por uma  de 2.0 m e os seguintes : 12 s (superior), 14 s (meio) e 16 s (inferior). 

De um modo geral, a Figura 6.30 mostra que a concordância entre as frequências naturais associadas 
ao 2º, 3º e 4º modos de oscilação do tanque de ondas e os três picos de energia (máximos relativos) de 
mais baixa-frequência do espectro é boa, embora de qualidade inferior à que foi observada aquando da 
análise dos resultados obtidos para uma profundidade de água de 18 m (Figura 6.29). Verifica-se que a 
densidade de energia associada a cada uma das sondas varia na razão directa da sua proximidade ao 
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antinodo, isto é, com o valor de Γ (c.f. Figura 6.30 e Quadro 6.16). Nota-se também que a importância 
relativa dos diferentes picos de energia se modifica com a alteração do período de onda de pico. 

Entre as frequências associadas ao 2º e ao 3º modos de oscilação pode observar-se o aparecimento de 
um máximo relativo, Figura 6.30. Tal como anteriormente, esse pico não parece ter qualquer relação 
com os modos de oscilação longitudinais e transversais do tanque de ondas. Dadas as semelhanças que 
existem entre os resultados obtidos para as duas profundidades de água estudadas, nesta fase dispensa-
se uma análise exaustiva dos resultados apresentados, uma vez que a mesma foi já realizada para a 
profundidade de 18 m (Figura 6.29).  

O 4º e o 6º modos de oscilação, com períodos naturais de 71.2 e 57.0 s, respectivamente, têm especial 
interesse, pois prevêem a ocorrência de um nodo na posição ocupada pelo modelo do navio no tanque 
de ondas, Quadro 6.16. A relevância desta constatação reduz-se pelo facto de os fenómenos de índole 
ressonante que eventualmente possam ocorrer no tanque de ondas serem, aparentemente, de pequena 
importância. Para o quinto modo de oscilação natural, o navio encontra-se entre dois nodos do sistema 
estacionário. 

A partir do quinto modo de oscilação (inclusive), a concordância entre as frequências associadas aos 
modos de oscilação longitudinal do tanque de ondas e as frequências para as quais a densidade de 
energia é máxima (picos) piora, progressivamente. Importa acrescentar que a densidade de energia que 
estaria associada ao quinto modo de oscilação é da mesma ordem de grandeza das restantes. Este 
modo seria relativamente bem aferido por qualquer uma das quatro sondas (Γ varia entre 78 e 93%). 

Tendo por base os resultados apresentados, pode concluir-se que, apesar da concentração preferencial 
de energia em frequências próximas das frequências naturais do tanque de ondas (admitindo que este 
se comporta como uma bacia fechada), qualquer fenómeno de índole ressonante que aí tenha lugar, 
terá de ter, forçosamente, um factor de amplificação baixo. Com efeito, frequências que aparentemente 
não estão relacionadas com nenhum dos modos de oscilação natural do tanque de ondas apresentam 
densidades de energia da mesma ordem de grandeza daquelas que estão. Os espectros estimados para a 
máxima resolução possível mostram também que a energia, ao invés de se concentrar em frequências 
isoladas, se distribui de uma forma mais ou menos uniforme pelas várias frequências (e.g. Figura 6.27 
e anexo E). 

Assim, e embora não se possa afirmar, categoricamente, que não ocorrem fenómenos de natureza 
ressonante no tanque de ondas, estes, a existirem, deverão ter uma influência pouco significativa nos 
resultados experimentais. Com efeito, dentro do praticável, foram tomadas as medidas possíveis tendo 
em vista a sua minimização. Na primeira fase do estudo, o modelo físico estudado era muito simples e 
relativamente transparente à agitação gerada. A praia dissipadora, instalada na extremidade do tanque 
de ondas oposta à do sistema de geração, tem alguma correspondência, no protótipo, com a Prainha 
existente entre o actual quebramar Norte e a extremidade do antigo quebramar Norte de Leixões. No 
entanto, enquanto no protótipo a distância dessa praia ao ponto central de um navio amarrado no Posto 
“A” é de cerca de 400 m, no modelo físico, a distância do modelo do navio à praia dissipadora era de 
cerca de 800 m (valores de protótipo). Importa acrescentar que no modelo físico simplificado se previu 
a instalação de um nodo na zona do Posto “A”, sensivelmente para o mesmo período de onda que os 
resultados de simulações realizadas com um modelo numérico estimam que este ocorra no protótipo. 
A utilização do sistema de absorção activa de reflexões permite também minimizar a probabilidade de 
ocorrência de fenómenos ressonantes prejudiciais ao estudo em modelo físico.  

Importa referir que uma eventual amplificação de perturbações de longo período no tanque de ondas 
implica, também, a persistência da acção excitante, cuja frequência se deverá manter constante ou, 
pelo menos, não se alterar de forma significativa ao longo do tempo. O método de geração utilizado na 
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reprodução dos estados de agitação marítima irregular assegura que, desde que a duração do teste seja 
suficientemente longa, os diferentes padrões de agrupamentos de ondas ocorrem durante o teste. No 
entanto, com a modificação do padrão de agrupamento de ondas no decorrer do teste, a frequência da 
perturbação de longo período associada também se deverá modificar, reduzindo-se a probabilidade de 
ocorrência de ressonância. Se a entrada de energia no sistema for interrompida, a resposta ressonante 
do tanque de ondas deverá decair exponencialmente no tempo, devido aos processos dissipativos 
existentes.  

Adicionalmente, como a análise foi realizada com base em espectros de energia, a simples duplicação 
da altura de onda associada a uma determinada frequência, deveria resultar, à partida, num aumento de 
quatro vezes da correspondente densidade de energia. Os espectros de energia apresentados, mesmo os 
de maior resolução, mostram que as densidades de energia estimadas para as frequências da banda 
infra-gravítica são relativamente próximas. 

Como foi referido anteriormente, os sistemas (parcialmente) estacionários associados à ocorrência de 
fenómenos de natureza ressonante na instalação experimental são, somente, uma das explicações 
possíveis para a concentração preferencial de energia em algumas frequências da banda infra-gravítica. 
Com efeito, na introdução que precedeu a análise das condições de ressonância no interior do tanque 
de ondas, referiu-se que essa distribuição não uniforme de energia podia também ter origem no padrão 
estacionário que resulta da sobreposição das ondas de longo período livres e ligadas (Baldock et al., 
2000, Baldock e Huntley, 2002), em eventuais trocas de energia entre as ondas de longo período livres 
e os agrupamentos de ondas de curto período (Battjes et al., 2004), e nas interacções onda-onda entre 
as componentes de primeira ordem.  

6.2.7. CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO DINÂMICO DO NAVIO 

6.2.7.1. Introdução 

Nos parâmetros caracterizadores do comportamento dinâmico de um navio incluem-se os seus períodos 
naturais de oscilação e o decréscimo logarítmico das suas oscilações. Quando o navio está livre, esses 
parâmetros podem apenas ser determinados segundo os modos de arfagem, balanço e cabeceio. Após a 
amarração do navio no cais é também possível caracterizar o seu comportamento dinâmico segundo os 
modos de avanço, deriva e guinada. 

Para cada um dos modos de oscilação do navio, o período natural de oscilação e o amortecimento podem 
ser determinados com base nos resultados da mesma experiência. Estas experiências são realizadas em 
condições de águas paradas (i.e. sem ondas) e para a profundidade de água de teste. 

A metodologia utilizada consistiu na aplicação de uma força (ou momento) no navio, que em relação à 
sua posição inicial de repouso, o movimenta de um determinado deslocamento (ou ângulo). Após esta 
fase, a força (ou momento) é retirada, passando o navio a oscilar em torno da sua posição de equilíbrio. 
Durante a realização das experiências são medidos os movimentos do navio e os esforços aplicados nos 
elementos do seu sistema de amarração (se o navio estiver amarrado).  

Os resultados dessas experiências são analisados tendo em vista a determinação dos períodos naturais 
de oscilação do navio e a caracterização do amortecimento das suas oscilações. Assim, para cada série 
temporal obtida são determinadas as amplitudes máximas e mínimas de cada oscilação do navio, bem 
como o instante de tempo associado. O período natural de oscilação resulta da média dos períodos das 

 primeiras oscilações do navio. O valor de  depende das características da experiência realizada e do 
amortecimento da oscilação em análise.  
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A variação da amplitude das oscilações livres (amortecidas) de um navio ao longo do tempo, segundo 
cada um dos seus modos de oscilação, é dada por, 

(6.11)

em que  representa a amplitude inicial do movimento oscilatório,  uma constante,  a frequência 
natural de oscilação (com amortecimento),  a variável tempo e  a fase inicial. A expressão anterior 
constitui uma forma alternativa de apresentar a Equação (3.39). A Figura 6.31 apresenta um conjunto 
de oscilações amortecidas sucessivas (genéricas), indicando as curvas de decaimento dessas oscilações 
e o período natural de oscilação do navio (amortecido). Nessa representação gráfica considerou-se que 

 =0. 

 

 
Figura 6.31 – Oscilações livres amortecidas de um navio. 

O amortecimento natural das oscilações de um navio livre ou amarrado pode ser expresso através do 
parâmetro de decréscimo logarítmico, que é estimado através de uma rotina desenvolvida em MatLab. 
Essa rotina recorre ao método dos mínimos quadrados para ajustar às amplitudes máximas e mínimas 
de um conjunto de observações de oscilações sucessivas do navio, uma função exponencial do tipo, 

(6.12)

em que  representa a amplitude da oscilação (máxima ou mínima), Figura 6.31. A constante  tem 
como unidades s-1. 

O decréscimo logarítmico, , que representa uma medida de quanto a oscilação em análise decaiu no 
intervalo de tempo correspondente a um período, é determinado através de,  

(6.13)

em que   representa o período natural da oscilação, podendo ser obtido através de, 

2
(6.14)

Alternativamente, a análise da série temporal das oscilações pode ser feita na sua forma adimensional, 
em que a amplitude da oscilação é normalizada pela amplitude inicial (i.e. máxima) e a variável tempo 
pelo período natural da oscilação. Nestas condições a Equação (6.12) fica igual a, 

0 
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(6.15)

em que ′ representa a amplitude da oscilação normalizada, ′  a amplitude inicial do ajuste e ′ uma 
constante. O decréscimo logarítmico é, neste caso, dado por, 

. (6.16)

Normalmente, o quadrado do coeficiente de correlação, , é definido apenas para regressões lineares, 
Motulsky e Ransnas, 1987. Contudo, quando se faz um ajuste não-linear a um conjunto de observações, 
o  pode ser determinado através da soma do quadrado dos erros, , que é dada por, 

em que  representa a amplitude da oscilação observada (medida) quando  e  o número total de 
observações. A soma do quadrado dos erros é, posteriormente, normalizada pelo parâmetro , que é 
definido através de,  

O  representa uma medida da fracção da variância total das observações de  (relativamente à sua 
média) que é reduzida (i.e. explicada) pela curva escolhida para o ajuste, sendo dado por, 

1 . (6.19)

Quando o ajuste é perfeito,  é igual à unidade e quando é muito fraco aproxima-se de zero. Importa 
ainda acrescentar que, neste contexto, o parâmetro  não representa, verdadeiramente, o quadrado do 
coeficiente de correlação (como nas regressões lineares), podendo tomar valores negativos. 

Nas secções seguintes começa-se por analisar o comportamento dinâmico do navio livre para várias 
profundidades de água, ou seja, diferentes folgas sob a quilha do navio. Por fim analisa-se a influência 
do sistema de amarração no comportamento dinâmico do navio amarrado. 

6.2.7.2. Navio livre  

No decurso do estudo foram realizadas experiências com o intuito de caracterizar o comportamento do 
navio livre, para diferentes profundidades de água no tanque de ondas. As profundidades consideradas 
foram (valores do modelo): 

• 35 cm  – experiências de calibração do navio, que correspondem neste contexto a águas profundas; 
• 30 e 25 cm – profundidades intermédias; 
• 20, 18 e 16 cm – profundidades de água junto ao cais que correspondem, sensivelmente, ao nível 

máximo da água numa preia-mar de águas vivas, ao nível médio da água do mar e ao nível associado 
ao zero hidrográfico. 

No Quadro 6.17 são apresentados os valores dos parâmetros caracterizadores do modo de oscilação de 
balanço do navio livre, para as profundidades de 0.20 e 0.35 cm. Os resultados dessas experiências são 
apresentados, em detalhe, no anexo D.3. Os resultados das restantes experiências não foram analisados 
no âmbito da presente dissertação. 

(6.17)

1
. (6.18)
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Quadro 6.17 – Valores médios dos parâmetros caracterizadores do modo de oscilação de balanço 
do navio livre, para duas profundidades de água (valores no modelo físico – MF e no protótipo – P). 

 (m) 
 (s)   (s-1)  (-) 

MF P MF P MF P 

0.35 1.263 12.63 0.0864 0.00864 0.109 0.109 

0.20 1.346 13.46 0.1275 0.0128 0.1716 0.1716 

 

6.2.7.3. Navio amarrado no cais 

O comportamento de um navio amarrado segundo os modos de oscilação de avanço, deriva e guinada 
é normalmente controlado pelos períodos naturais introduzidos pelo sistema de amarração, Kirkegaard 
et al., 2003. Como esses períodos naturais tendem a ser relativamente elevados, o amortecimento dessas 
oscilações do navio por radiação (na geração de ondas) é reduzido. Nestas circunstâncias, outras formas 
de amortecimento assumem uma maior importância, nomeadamente, o amortecimento causado pelas 
forças viscosas e pelas forças de atrito desenvolvidas na interface do casco do navio com as defensas.  

O grau de amortecimento de uma dada oscilação do navio pode ser avaliado através da realização de 
experiências de decaimento “livre” dessa oscilação. A análise dos resultados dessas experiências torna 
também possível a determinação de outros parâmetros caracterizadores do comportamento dinâmico 
do navio.  

As experiências de decaimento livre foram efectuadas antes do início de cada uma das séries de testes 
experimentais, sempre que a modificação das condições de teste sugerisse uma alteração dos parâmetros 
caracterizadores do comportamento do navio. Como foi referido anteriormente, essas experiências são 
realizadas com o navio amarrado no posto de acostagem, em condições de águas paradas (sem ondas) 
e para a profundidade de água de teste.  

Nesta secção é realizada uma análise dos resultados obtidos numa das séries de testes da primeira fase 
do estudo experimental. As experiências de decaimento livre foram efectuadas com o navio amarrado 
com o layout assimétrico, tendo-se considerado uma profundidade de água junto ao cais igual a 0.18 m 
(no modelo). As forças iniciais aplicadas nos cabos de amarração eram as correspondentes à condição 
de pré-tensão normal, enquanto as defensas instaladas no cais procuravam reproduzir defensas com uma 
superfície frontal de baixo atrito (defensas-base). 

A metodologia utilizada consistiu na aplicação de uma força (ou momento) no navio, que em relação à 
sua posição inicial de repouso, o movimenta de um determinado deslocamento (ou ângulo). Após esta 
fase, a força (ou momento) é retirada, passando o navio amarrado a oscilar em torno da sua posição de 
equilíbrio. Este procedimento é repetido para cada um dos seis graus de liberdade do navio. Durante a 
realização das experiências, os movimentos do navio são medidos, de forma contínua, com o sistema 
Qualisys. Em geral, para cada um dos seis modos de oscilação do navio, foram efectuadas pelo menos 
quatro experiências de decaimento livre, isto é, cada experiência foi repetida, para cada um dos modos 
de oscilação, pelo menos duas vezes segundo cada um dos sentidos do movimento. 

De acordo com a metodologia que foi apresentada, segundo o modo de avanço, foram realizadas quatro 
experiências em que a força foi aplicada à proa do navio (com este a deslocar-se no sentido positivo) e 
três experiências em que a força foi aplicada à popa. Nas experiências que visavam a determinação das 
curvas de decaimento ‘livre’ das oscilações de deriva, o navio amarrado, por aplicação de forças com 
uma direcção transversal ao seu eixo longitudinal, foi, numa primeira fase, afastado do cais uma dada 
distância (Pinicial – l). Na segunda fase, as forças transversais aplicadas no navio aproximaram-no do 
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cais, conduzindo à deformação máxima das duas defensas reproduzidas (Pinicial – 2). Em qualquer uma 
das situações, com a retirada das forças aplicadas, o navio ficou a oscilar livremente. Foram realizadas 
duas experiências em cada uma das duas fases referidas. Segundo o modo de balanço foram realizadas 
quatro experiências em que o navio amarrado foi inclinado, transversalmente, para bombordo. 

O modo de oscilação de cabeceio foi excitado através da aplicação de forças verticais, numa primeira 
fase à proa do navio e posteriormente à popa. Essas forças originaram o caimento do navio à proa e à 
popa, respectivamente.  

Na série analisada não foram realizadas experiências com o objectivo de caracterizar o comportamento 
do navio segundo o modo de arfagem. Assim, as curvas de decaimento apresentadas para este modo de 
oscilação resultam da análise do comportamento do navio amarrado, segundo o modo de arfagem, nas 
experiências de decaimento livre da oscilação de cabeceio. A utilização deste procedimento foi possível 
porque a excitação do modo de cabeceio origina, também, uma resposta do navio segundo o modo de 
arfagem de amplitude apreciável, especialmente quando a excitação é realizada por aplicação de uma 
força à proa. 

Como as oscilações de cabeceio e de arfagem são muito amortecidas, apenas é possível, na melhor das 
hipóteses, fazer o ajuste da Equação (6.12) a dois pontos (máximos ou mínimos). Após esta fase inicial, 
a amplitude das oscilações do navio é muito pequena e praticamente constante (ou varia lentamente). 
Essas oscilações devem resultar de efeitos secundários (e.g. reflexão das ondas geradas pelo navio nas 
primeiras oscilações que regressam à zona do Posto “A”) e, portanto, não foram consideradas na análise 
efectuada. 

As experiências de decaimento livre da oscilação de guinada consistiram na aplicação de uma força no 
navio, com uma direcção transversal ao cais e que passava pelo ponto de contacto do casco do navio 
com a defensa. Da aplicação dessas forças resultava a deformação máxima (compressão) da defensa nº 1 
(proa) ou da defensa nº 2 (popa). Quando a força era retirada, o navio ficava a oscilar em torno da sua 
posição de equilíbrio. 

A Figura 6.32 apresenta, como exemplo, curvas de decaimento livre das oscilações do navio amarrado 
segundo cada um dos seus seis graus de liberdade (frequência de aquisição de 24 Hz no modelo). Para 
cada um dos modos de oscilação do navio são também apresentados os limites correspondentes a 20% 
da amplitude máxima positiva e negativa das curvas de decaimento livre, assim como os resultados do 
ajuste da Equação (6.12) às amplitudes máximas e mínimas de um conjunto de oscilações sucessivas do 
navio. Os resultados das restantes experiências de decaimento livre das oscilações do navio amarrado 
segundo o modo de balanço são apresentados no anexo D.5, e segundo os restantes modos de oscilação 
no anexo D.4. 

Os modos de oscilação representados na Figura 6.32 apresentam diferentes graus de amortecimento. 
Pode ainda verificar-se que as oscilações de cabeceio e de arfagem são as mais fortemente amortecidas 
(o parâmetro de decréscimo logarítmico apresenta valores mais elevados). Este facto dificulta, quer a 
determinação do período natural de oscilação, quer a caracterização do grau de amortecimento dessas 
oscilações. O modo de balanço é o que apresenta o amortecimento mais fraco, sendo possível observar 
um grande número de oscilações até o navio parar de se movimentar. Os modos de guinada, avanço e 
deriva encontram-se numa situação intermédia, entre o modo de balanço e o modo de cabeceio (ou de 
arfagem). 

O Quadro 6.18 sintetiza os resultados das várias experiências efectuadas e apresenta, para cada modo 
de oscilação e tipo de experiência, o período natural, , a constante  e o decréscimo logarítmico, . 
Esses resultados são apresentados, quer em valores de modelo físico (MF), quer de protótipo (P). 
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Figura 6.32 – Exemplos de curvas de decaimento “livre” das oscilações do navio amarrado segundo os seis 
graus de liberdade possíveis (valores no modelo) [Série - S11]. 

Os resultados apresentados no Quadro 6.18 permitem tecer considerações idênticas às já apresentadas 
aquando da análise da Figura 6.32. Para um dado modo de oscilação do navio, podem ser observadas 
algumas diferenças entre os resultados obtidos em experiências efectuadas com técnicas distintas (e.g. 
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Máximos da oscilação
Mínimos da oscilação
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Ampl. máxima
20% da Ampl. mínima

Ajuste aos máximos 
=150.3º |  =1.038 | =0.982 

 

Ajuste aos mínimos 
=-163.9º |  =1.089 | =0.954

Ajuste aos máximos 
=1.955º |  =0.439 | =0.947 

 

Ajuste aos mínimos 
=-2.344º |  =0.525 | =1.000

Ajuste aos máximos 
=64.92º |  =2.656 | =1.000 

 

Ajuste aos mínimos 
=-12.50º |  =2.366 | =1.000

Ajuste aos máximos 
=29.20º |  =1.335 | =1.000 

 

Ajuste aos mínimos 
=-29.76º |  =1.412 | =1.000

Ajuste aos máximos 
=131.2 |  =1.211 | =0.981 

 

Ajuste aos mínimos 
=-228.0 |  =1.227 | =1.000 

Ajuste aos máximos 
=5.740º |  =0.282 | =1.000 

 

Ajuste aos mínimos 
=-5.781º |  =0.286 | =0.998
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aplicação das forças à proa ou à popa), e mesmo entre os resultados de experiências efectuadas com a 
mesma técnica. Enquanto no primeiro caso essas discrepâncias se podem ficar a dever à utilização de 
técnicas diferentes, no segundo caso podem resultar da dificuldade (prática) em conseguir efectuar as 
várias experiências, exactamente, nas mesmas condições e, também, do facto de o comportamento do 
navio amarrado ser complexo e, habitualmente, não-linear. As maiores diferenças foram encontradas 
segundo os modos de cabeceio, arfagem e deriva, que são também os mais fortemente amortecidos. O 
modo de oscilação de balanço é o que apresenta menor variabilidade nos resultados obtidos. 

Quadro 6.18 – Quadro-síntese dos resultados das experiências de decaimento livre das oscilações 
do navio segundo os seis graus de liberdade existentes. 

Modo 
de 

oscilação 

Tipo de 
experiência 

Parâmetro 

  (s)  (s-1)   (-) 

MF P MF P MF P 

Avanço 

à proa 6.945 69.45 0.1544 0.01544 1.065 1.065 

à popa 6.375 63.75 0.1591 0.01591 1.086 1.086 

média 6.701 67.01 0.1564 0.01564 1.074 1.074 

Deriva 

Pinicial 1 7.859 78.59 0.1467 0.01467 1.117 1.117 

Pinicial 2 7.365 73.65 0.1666 0.01666 1.218 1.218 

média 7.612 76.12 0.1566 0.01566 1.167 1.167 

Arfagem à proa 1.656 16.56 0.8849 0.08849 1.463 1.463 

Balanço bombordo 1.401 14.01 0.1947 0.01947 0.2725 0.2725 

Cabeceio 

à proa 1.250 12.50 2.054 0.2054 2.526 2.526 

à popa 1.521 15.21 2.150 0.2150 3.274 3.274 

média 1.386 13.86 2.102 0.2102 2.900 2.900 

Guinada 

à proa (DF1) 5.461 54.61 0.0835 0.00835 0.4565 0.4565 

à popa (DF2) 5.375 53.75 0.0881 0.00881 0.4747 0.4747 

média 5.418 54.18 0.0858 0.00858 0.4656 0.4656 

 

Na análise crítica dessas diferenças é importante ter em atenção, quer o número reduzido de oscilações 
que foram consideradas nas análises realizadas para os modos de oscilação mais amortecidos, quer as 
características das acções que actuam sobre o navio amarrado e tendem a restabelecer o seu equilíbrio, 
após este ter sido movimentado da sua posição de repouso. Com efeito, analisando simplificadamente 
os movimentos do navio no plano horizontal pode verificar-se que: segundo o modo de avanço, devido 
à assimetria do layout de amarração, a rigidez do sistema de amarração para movimentos longitudinais 
positivos (sentido da popa para a proa) é diferente da rigidez para movimentos longitudinais negativos; 
segundo o modo de deriva, as forças aplicadas nos cabos de amarração, que puxam o navio para o cais, 
opõem-se às forças aplicadas nas defensas, que afastam o navio do cais; segundo o modo de guinada, 
essa discordância pode resultar de eventuais diferenças na rigidez transversal do sistema de amarração 
à proa e à popa, e do facto de o centro de gravidade do navio não estar situado numa posição equidistante 
das duas defensas instaladas no cais.  

Os resultados apresentados no anexo D.5 mostram que, enquanto segundo o modo de balanço, o período 
das sucessivas oscilações do navio amarrado é sensivelmente constante no tempo, nos restantes modos 
de oscilação esse período tende a diminuir à medida que a amplitude da oscilação diminui. Os períodos 
naturais apresentados no Quadro 6.18 resultam da média dos períodos das oscilações consideradas no 
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ajuste da Equação (6.12) aos resultados das experiências de decaimento livre. Nesse anexo são também 
apresentadas algumas notas adicionais sobre os resultados obtidos.  

As diferenças encontradas no parâmetro  associado ao amortecimento das oscilações de cabeceio do 
navio, Quadro 6.18, quando se consideram os resultados das experiências realizadas por aplicação de 
uma força à proa e à popa do navio, têm origem, essencialmente, nos períodos naturais de oscilação, 
dado que a constante  é menos variável.  

Importa ainda salientar o ajuste quase perfeito da Equação (6.12) às amplitudes extremas da oscilação 
de guinada, com o sentido do movimento de rotação inicial imposto ao navio amarrado, em contraste 
com o ajuste de menor qualidade conseguido para as amplitudes extremas dessas oscilações no sentido 
oposto (Figura 6.32 e anexo D.4). 

Após a apresentação e a discussão dos resultados das experiências de decaimento livre (Figura 6.32 e 
Quadro 6.18), importa fazer uma breve análise desses resultados baseada nos factores que controlam a 
resposta ressonante do navio amarrado, segundo os diferentes modos de oscilação. Assim, no plano 
vertical, deverá existir um equilíbrio entre as forças devidas à aceleração do navio (em que deverá ser 
incluída a inércia adicionada do navio) e as forças de restituição devidas à impulsão, PIANC, 1995. 
Como resultado, os períodos naturais das oscilações de arfagem, balanço e cabeceio situam-se, regra 
geral, na gama dos períodos da agitação marítima, isto é, entre 5 e 25 s (Quadro 6.18).  

O amortecimento das oscilação de arfagem e de cabeceio resulta, essencialmente, do efeito de geração 
de ondas (wave making), quando o navio se movimenta segundo esses modos de oscilação. Como este 
amortecimento por radiação é muito significativo, esses modos de oscilação apresentam, usualmente, 
valores do parâmetro de decréscimo logarítmico elevados (Quadro 6.18). Segundo o modo de oscilação 
de balanço, o amortecimento por radiação é relativamente reduzido. Nestas circunstâncias, outras formas 
de amortecimento podem assumir destaque, como se explica na secção 6.2.7.4. O amortecimento das 
oscilações de balanço é portanto, normalmente, muito inferior ao dos restantes modos de oscilação do 
navio no plano vertical. 

No plano horizontal, deverá existir um equilíbrio entre as forças devidas à aceleração do navio (em que 
deverá ser incluída a inércia adicionada do navio) e as forças de restituição associadas ao sistema de 
amarração, PIANC, 1995. Como resultado, os períodos naturais (ressonantes) dos modos de oscilação 
de avanço, deriva e guinada são superiores aos períodos típicos da agitação marítima (Quadro 6.18), 
situando-se num intervalo que pode variar de 20 s a vários minutos, dependendo, essencialmente, das 
características do navio e do sistema de amarração usado. O amortecimento dessas oscilações de longo 
período resulta da geração de ondas, de efeitos viscosos, de deriva causada pela agitação (wave drift 
damping) e das forças de atrito desenvolvidas na interface do navio com as defensas. 

Para essas oscilações de longo período do navio, o amortecimento por radiação é pouco significativo, 
particularmente segundo o modo de avanço. Por outro lado, quando o navio está amarrado num local 
relativamente abrigado, o amortecimento de deriva, que está associado à resistência adicional que este 
experimenta quando se movimenta na presença de ondas, é também pouco importante. Assim, nessas 
circunstâncias, o sistema de amarração é o responsável pela parcela mais importante do amortecimento 
dos movimentos do navio no plano horizontal. 

O Quadro 6.19 sintetiza os resultados de várias experiências de decaimento livre, realizadas em modelo 
físico, para os seis graus de liberdade de um navio amarrado. Nessas experiências foram utilizados dois 
navios do tipo graneleiro, com portes diferentes, em lastro e em situação de carregamento máximo. O 
comportamento desses navios foi estudado usando um layout de amarração standard, e considerando 
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cabos de amarração com uma rigidez linearizada de 360 kN/m na condição “MI” e de 720 kN/m na 
condição “MIV”. Os resultados apresentados referem-se a valores de protótipo. 

Quadro 6.19 – Resultados de experiências de decaimento livre das oscilações do navio, segundo seis graus de 
liberdade, para diferentes condições de teste (Gravesen, 2005). 

Tipo  
de navio 

Deslocamento 
(t) 

Am
ar

ra
çã

o Avanço Deriva Arfagem Balanço Cabeceio Guinada 

 
(s)   

(s)   
(s)   

(s)   
(s)   

(s)  

Graneleiro 
150000 dwt 

177 800 
MI 130 1.3 146 0.9 18 0.6 23 0.17 16 0.4 79 0.4 

MIV 174 2.4 125 0.7 24 0.5 22 0.17 16 0.5 67 0.4 

68 300 
MI 91 0.7 49 0.5 12 1.4 9 0.46 12 1.2 33 0.2 

MIV 91 0.8 41 0.5 13 0.5 9 0.43 13 0.7 28 0.2 

Graneleiro 
50000 dwt 

59 400 MI 67 0.7 55 0.5 11 2.7 11 0.22 12 1.6 38 0.3 

27 500 MI 50 1.0 37 0.4 9 0.4 9.2 0.34 9 0.4 28 0.1 

 

As experiências de decaimento livre cujos resultados são apresentados no Quadro 6.19 foram realizadas 
em condições diferentes das estudadas nesta secção. No entanto, pode verificar-se que nas experiências 
realizadas com os navios em situação de carregamento máximo, o modo de balanço é o que apresenta 
um amortecimento mais fraco. Estes resultados estão de acordo com os apresentados no Quadro 6.18. 
Considerando ainda esse estado de carga, pode verificar-se que as oscilações mais amortecidas são as 
de avanço e as de deriva no caso do navio de maior porte, e as de arfagem e de cabeceio nas experiências 
realizadas com o navio de menor porte. 

Quando os navios transitaram de uma situação de carregamento máximo para uma situação de navio em 
lastro pôde observar-se uma redução apreciável do período natural do modo de oscilação de balanço, 

, e um aumento significativo do amortecimento dessas oscilações (i.e. do parâmetro de decréscimo 
logarítmico, ), especialmente nas experiências efectuadas com o navio graneleiro de maior porte. Para 
os restantes modos de oscilação, essa modificação do estado de carga do navio traduz-se numa redução 
dos períodos naturais de oscilação e, na generalidade das situações, do grau de amortecimento dessas 
oscilações.  

Os resultados apresentados no Quadro 6.19 permitem também analisar a influência da rigidez dos cabos 
de amarração no comportamento do navio graneleiro de maior porte. Segundo o modo de avanço pode 
verificar-se que o aumento da rigidez dos cabos de amarração conduziu a um importante aumento do 
período natural dessa oscilação com o navio em situação de carregamento máximo, e que esse período 
se manteve inalterado nas experiências realizadas com o navio em lastro. Estes resultados não parecem 
ir ao encontro daquilo que, intuitivamente, se poderia esperar, dado que o período natural da oscilação 
de avanço, em condições normais, deverá variar na razão inversa da rigidez do sistema de amarração. 
Os resultados apresentados mostram também que o amortecimento da oscilação de avanço aumenta com 
a rigidez dos cabos de amarração.  

Segundo os modos de deriva e de guinada, o aumento da rigidez do sistema de amarração conduz a uma 
redução do período natural de oscilação, enquanto o grau de amortecimento dessas oscilações se mantém 
constante ou decresce ligeiramente. O período natural da oscilação de cabeceio não foi, praticamente, 
alterado pela modificação das características dos cabos de amarração do navio. No entanto, o aumento 
da rigidez desses elementos do sistema de amarração conduziu a um aumento do amortecimento dessa 
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oscilação quando o navio estava em situação de carregamento máximo e a uma importante diminuição 
de  quando o navio se encontrava em lastro. Segundo o modo de arfagem verifica-se que a utilização 
de cabos de maior rigidez conduz a um aumento do período natural de oscilação e a uma diminuição do 
parâmetro . O período natural da oscilação de balanço e o seu grau de amortecimento não se mostraram 
sensíveis às modificações operadas no sistema de amarração do navio. 

As experiências de decaimento “livre” das oscilações do navio foram efectuadas com o objectivo de 
proporcionarem resultados que pudessem ser utilizados na explicação (e, eventualmente, justificação) 
do comportamento do navio amarrado em algumas das condições testadas. Portanto, nas secções 6.2.8 
e 6.3.10, sempre que necessário, serão feitas referências a resultados e a conclusões apresentados nesta 
secção. Por outro lado, essas experiências visavam ainda a obtenção de resultados com interesse para o 
desenvolvimento e a verificação de modelos numéricos destinados à simulação do comportamento de 
navios amarrados em portos.   

De facto, alguns dos fenómenos físicos responsáveis por uma parte significativa do amortecimento das 
oscilações do navio amarrado são de difícil simulação nos modelos numéricos, especialmente segundo 
os modos de oscilação no plano horizontal. Por exemplo, o modelo WAMSIM, Bingham, 2000, para 
ultrapassar essa dificuldade, possibilita a introdução de coeficientes estimados experimentalmente, que 
permitem compensar alguns dos fenómenos hidrodinâmicos que não são simulados devidamente pelo 
modelo numérico. Os resultados apresentados por Kirkegaard et al., 2003, mostram que esse modelo 
não simula convenientemente, per se, o amortecimento das oscilações do navio segundo os modos de 
avanço, deriva, guinada e balanço, perto das frequências ressonantes desses modos de oscilação. A 
introdução no modelo numérico do amortecimento desprezado (ou incorrectamente simulado) sob a 
forma dos coeficientes determinados com base em experiências de decaimento “livre” (coeficientes 
empíricos) permitiu aproximar os resultados obtidos com o modelo numérico dos obtidos por via 
experimental, para esses modos de oscilação. Trata-se, assim, de um exemplo da complementaridade 
que deverá existir entre a modelação física e a modelação numérica, que já foi objecto de discussão no 
capítulo 3. A componente do amortecimento desprezado pelo modelo numérico poderá ter origem nas 
forças de atrito originadas entre o casco do navio e as defensas quando este se move tangencialmente 
às defensas, em efeitos hidrodinâmicos de ordem superior, e na separação do escoamento na base do 
casco do navio devido à proximidade entre o cais e o navio, Kirkegaard et al., 2003. 

6.2.7.4. Influência do atrito das defensas e das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses             
no comportamento do navio amarrado segundo o modo de balanço  

Como já foi referido anteriormente, o sistema de amarração condiciona, essencialmente, a resposta do 
navio amarrado no plano horizontal e segundo o modo de oscilação de balanço. O comportamento do 
navio segundo o modo de arfagem e de cabeceio não é, em geral, afectado pelo sistema de amarração, 
uma vez que, quer o amortecimento hidrodinâmico, quer as forças de restituição resultantes da impulsão 
são muito significativos segundo estes modos de oscilação. A influência das características do sistema 
de amarração na oscilação de balanço resulta do facto de, para este modo de oscilação, o amortecimento 
por radiação ser reduzido e as forças de restituição hidrostática pouco importantes.  

Uma vez que o amortecimento da oscilação de balanço por radiação (geração de ondas) é relativamente 
reduzido, o amortecimento viscoso pode tornar-se importante. Este tipo de amortecimento resulta, quer 
das perdas de energia na camada-limite formada em torno do casco do navio quando este experimenta 
movimentos de balanço, quer dos turbilhões de esteira (eddy shedding) desenvolvidos nas arestas do 
casco do navio, PIANC, 1995.  

No que diz respeito às oscilações de balanço, as defensas instaladas no cais têm um comportamento 
ambivalente. Por um lado, os impactos do navio nestes elementos do sistema de amarração podem 
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originar oscilações de balanço muito importantes, eventualmente na frequência ressonante deste modo 
de oscilação, mas por outro lado, as forças de atrito desenvolvidas na interface do casco do navio com 
as defensas são uma fonte adicional de amortecimento dessas mesmas oscilações. Este mecanismo de 
dissipação pode tornar-se especialmente importante quando a acção do vento empurra o navio contra 
as defensas, ou quando são aplicadas forças de pré-tensão elevadas nos cabos de amarração.  

Nesta secção é analisada a influência do coeficiente de atrito na interface do costado do navio com as 
defensas nos parâmetros caracterizadores do comportamento dinâmico do navio amarrado, segundo o 
modo de oscilação de balanço. Consideraram-se duas superfícies de contacto da defensa com o navio, 
duas condições de pré-tensão e duas profundidades de água no tanque de ondas, . O período natural 
da oscilação de balanço e o decréscimo logarítmico dessa oscilação são determinados com base nos 
resultados de experiências de decaimento “livre” dessa oscilação, realizadas durante a primeira fase do 
estudo em modelo físico.  

Para a profundidade de água junto ao cais de 0.18 m (no modelo) foram realizadas quatro experiências 
de decaimento “livre” para cada uma das condições de teste estudadas, enquanto para a profundidade 
de água de 0.20 m apenas foram realizadas três experiências. O período natural determinado em cada 
uma dessas experiências resulta da média dos períodos das primeiras quatro oscilações de balanço do 
navio. Na condição de teste em que a oscilação de balanço do navio era mais fortemente amortecida 
(i.e. defensas em EPDM e condição de pré-tensão extra) apenas foram consideradas as três primeiras 
oscilações. O período natural da oscilação de balanço em cada uma das condições de teste estudadas 
foi determinado com base na média dos resultados das experiências realizadas. 

A análise dos resultados das experiências realizadas nas mesmas condições mostrou que o parâmetro 
de decréscimo logarítmico apresentava maior variabilidade do que o período natural da oscilação de 
balanço. Por esse motivo, para a profundidade de água de 0.18 m, no cálculo da média do parâmetro  
(ou ) não foi considerada a experiência cujos resultados mais se afastavam dos restantes. Como para a 
profundidade de água de 0.20 m só foram realizadas três experiências de decaimento “livre”, e porque 
os resultados obtidos se encontram relativamente próximos, nenhuma das experiências foi excluída.  

Importa, no entanto, referir que a variabilidade observada é menor do que a registada noutros modos 
de oscilação (secção 6.2.7.3). As diferenças encontradas aquando da análise dos resultados segundo o 
modo de balanço devem estar relacionadas com o modo com as experiências foram efectuadas, e com 
aspectos relacionados com o próprio sistema de amarração, nomeadamente o grau de humedecimento 
da superfície de contacto das defensas com o navio, ou pequenas diferenças no posicionamento inicial 
do navio relativamente ao cais. 

A Figura 6.32 mostrou que as oscilações do navio amarrado, segundo os seus seis graus de liberdade, 
apresentam diferentes níveis de amortecimento. Por outro lado, o amortecimento que está associado a 
um determinado modo de oscilação do navio depende, também, das condições em que é determinado, 
nomeadamente do quociente ‘profundidade de água-calado do navio’, das características do sistema de 
amarração, entre outros.  

Como se pretende efectuar uma análise comparativa do amortecimento da oscilação de balanço para 
diferentes condições de teste, torna-se necessário estabelecer um critério que permita definir quais as 
oscilações (de uma determinada experiência) que devem ser tidas em consideração na determinação de 

. O critério utilizado no âmbito deste trabalho consistiu na consideração apenas das oscilações com 
uma amplitude superior a 20% da amplitude inicial (máxima). De acordo com a experiência adquirida, 
com este critério torna-se possível analisar o amortecimento da oscilação de balanço considerando um 
número razoável de oscilações (entre 3 e 6, dependendo do amortecimento da oscilação em causa) e, 
simultaneamente, limitar a influência indesejada de alguns efeitos de laboratório nessa análise (e.g. 



Estudo do Comportamento de um Navio Amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões 
                                   Capítulo 6

 

473 

reflexões nas paredes laterais do tanque de ondas). Estes efeitos podem tornar-se importantes na fase 
final das experiências, ou seja, quando as oscilações de balanço são de muito pequena amplitude. Para 
uma dada curva de decaimento da oscilação de balanço, a Figura 6.33 apresenta diferentes critérios 
para a definição das oscilações a considerar na determinação do parâmetro de decréscimo logarítmico. 

 

 
Figura 6.33 – Curva de decaimento da oscilação de balanço: escolha do critério a utilizar na definição das 
oscilações a considerar na determinação de . Condição PT-B & DF-Base e d=0.20 m [S13 T47 K47-B3]. 

Os resultados de cada uma das experiências realizadas são apresentados no anexo D.5, sob a forma de 
quadros e de gráficos. O Quadro 6.20 sintetiza os resultados obtidos para as várias condições testadas, 
ou seja, o período natural da oscilação de balanço, , o valor da constante  do ajuste efectuado e o 
decréscimo logarítmico dessa oscilação, . Esses resultados são apresentados em valores no modelo 
físico (MF) e no protótipo (P). 

Quadro 6.20 – Valores médios dos parâmetros caracterizadores do modo de oscilação de balanço do navio 
amarrado. 

 (m) Condição 
 (s)   (s-1)  (-) 

MF P MF P MF P 

0.18 

PT-N & DF-Base  1.401 14.01 0.195 0.0195 0.273 0.273 

PT-N & DF-EPDM 1.395 13.95 0.235 0.0235 0.328 0.328 

PT-E & DF-EPDM 1.378 13.78 0.309 0.0309 0.426 0.426 

PT-E & DF-Base 1.402 14.02 0.220 0.0220 0.308 0.308 

0.20 
PT-N & DF-Base 1.337 13.37 0.193 0.0193 0.257 0.257 

PT-E & DF-Base 1.340 13.40 0.207 0.0207 0.278 0.278 

PT-N – Condição de pré-tensão normal 
PT-E – Condição de pré-tensão extra 
DF-Base – Defensas-base, i.e., com recobrimento em polietileno 
DF-EPDM – Defensas com recobrimento em EPDM 
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Os resultados apresentados no Quadro 6.20 mostram que o período natural da oscilação de balanço é 
praticamente independente da condição de pré-tensão e do coeficiente de atrito das defensas, isto é, 
das características do sistema de amarração. Estes resultados estão por isso de acordo com os que foram 
apresentados no Quadro 6.19 para este modo de oscilação.  

De um modo geral, para uma profundidade de água de 0.18 m (18 m no protótipo), que corresponde 
sensivelmente ao nível médio da água do mar, o valor de  é igual a 1.4 s (14 no protótipo), Quadro 
6.20. O valor de  obtido para a condição PT-E&DF-EPDM é ligeiramente inferior ao valor anterior. 
Embora os resultados apresentados resultem da média dos períodos de várias oscilações de balanço, é 
importante ter em consideração que a frequência de aquisição do sistema foi fixada em 24 Hz, o que 
significa que o intervalo de tempo entre medições consecutivas é de aproximadamente 0.042 s (valores 
do modelo). 

No entanto, o aumento da profundidade de água de 0.18 para 0.20 m conduziu a uma redução do valor 
de  de 1.40 para 1.34 s. Este resultado pode ser explicado pela diminuição do momento de inércia 
adicionado para a oscilação de balanço em fase com a aceleração angular dessa oscilação (parâmetro 

 da Equação (4.21)), e está de acordo com os resultados apresentados na secção 6.2.7.2.  

Tendo por base os resultados apresentados pode concluir-se que a influência das características do 
sistema de amarração no período natural da oscilação de balanço é desprezável (Quadro 6.20). Além 
disso, verifica-se que o período natural da oscilação de balanço do navio não se altera, de um modo 
apreciável, quando este é amarrado no cais (Quadros 6.17 e 6.20). As pequenas diferenças encontradas 
podem dever-se, em parte, ao facto de nas experiências com o navio livre a medição da profundidade 
de água ter sido realizada junto às janelas laterais do tanque de ondas e nas experiências com o navio 
amarrado na zona adjacente ao cais. Além disso, o facto de as experiências terem sido realizadas em 
locais distintos, e a profundidade do tanque de ondas não ser rigorosamente uniforme, pode justificar 
as pequenas diferenças encontradas nesse parâmetro, que é sensível à folga sob a quilha do navio. 

O decréscimo logarítmico da oscilação de balanço do navio, contrariamente ao que foi observado com 
os períodos naturais de oscilação, é muito influenciado pelas características do sistema de amarração, 
Quadro 6.20. As oscilações com um grau de amortecimento mais baixo verificam-se quando as forças 
aplicadas nos cabos de amarração do navio são as correspondentes à condição de pré-tensão normal e 
as defensas reproduzidas no modelo físico apresentam um coeficiente de atrito baixo na interface com 
o navio (  = 0.273 para = 0.18 m). O aumento das forças de pré-tensão nos traveses e a consideração 
de defensas de atrito elevado originam o aumento do decréscimo logarítmico da oscilação de balanço, 
sendo que a influência da primeira intervenção nesse parâmetro é inferior à da segunda.  

Das condições testadas, aquela que tem associado um grau de amortecimento mais elevado é a que 
considera a utilização de defensas de atrito elevado em conjunto com um aumento das forças de pré-
tensão aplicadas nos traveses. Para estas condições, o decréscimo logarítmico médio é de 0.426, o que 
representa um aumento de 56% em relação à condição base (PT-N & DF-B).  

A Figura 6.34 apresenta, como exemplo, curvas de decaimento da oscilação de balanço que resultam 
de experiências efectuadas para uma profundidade de água, , igual a 18 m, considerando diferentes 
características do sistema de amarração. Os resultados são apresentados na forma dimensional (valores 
no modelo físico) e adimensional, e suportam as considerações apresentadas anteriormente. 

O Quadro 6.21 apresenta os parâmetros caracterizadores das oscilações de balanço representadas nos 
gráficos das Figuras 6.34 e 6.35. Nas experiências realizadas para uma profundidade de água de 0.20 m 
(20 m no protótipo) verifica-se a tendência já apresentada anteriormente para o nível de água médio, 
ou seja, o aumento do decréscimo logarítmico da oscilação de balanço com o aumento das forças de 
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pré-tensão aplicadas nos traveses, Quadro 6.20. Observa-se também uma redução do amortecimento 
dessa oscilação com o aumento da profundidade de água. Embora os valores da constante  não sejam 
muito diferentes (especialmente para a condição PT-N & DF-Base), a diminuição do período natural 
da oscilação de balanço com o aumento da profundidade de água conduz à redução do parâmetro .  

 

Figura 6.34 – Curvas de decaimento da oscilação de balanço para  igual a 0.18 m e diferentes características 
do sistema de amarração: representação na forma dimensional (esquerda) e adimensional (direita). 

A Figura 6.35 apresenta as curvas de decaimento da oscilação de balanço do navio amarrado para as 
duas profundidades de água consideradas, na forma dimensional (valores no modelo) e adimensional. 
Nessas experiências, as forças iniciais aplicadas nos cabos de amarração são as relativas à condição de 
pré-tensão normal e foram reproduzidas defensas com um coeficiente de atrito baixo na interface com 
o navio. Os resultados apresentados suportam as considerações efectuadas anteriormente. 

 Quadro 6.21 – Parâmetros caracterizadores do modo de oscilação de balanço do navio amarrado.   

 (m) Condição Teste Ref.   (º)   (s)   (s-1)  (-) 

0.18 

PT-N & DF-Base  S11 T41 K42 B3 6.42 1.40 0.191 0.267 

PT-N & DF-EPDM S11 T73 K72 B4 7.38 1.39 0.242 0.338 

PT-E & DF-EPDM S12 T39 K35 B1 6.66 1.38 0.306 0.422 

PT-E & DF-Base S12 T65 K64 B3 7.14 1.40 0.219 0.306 

0.20 PT-N & DF-Base S13 T47 K47 B2 6.60 1.33 0.194 0.259 

 

As Figuras 6.34 e 6.35 apresentam curvas de decaimento da oscilação de balanço na forma dimensional 
e adimensional. Embora a representação dessas curvas na forma adimensional possa ser vantajosa em 
termos comparativos, tem o inconveniente de não permitir a leitura directa de informação importante, 
nomeadamente a amplitude inicial da oscilação de balanço e o período natural dessa oscilação. Por este 
motivo, as curvas de decaimento são apresentadas no anexo D.5 na sua forma dimensional, juntamente 
com os parâmetros  e  associados. 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4 5 6

Am
pl

itu
de

 d
a 

os
ci

la
çã

o 
(º)

t(s)

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 1 2 3 4

Am
pl

itu
de

 d
a 

os
ci

la
çã

o 
ad

im
en

si
on

al
is

ad
a

PT-N & DF-Base 
PT-B & DF-EPDM
PT-E & DF-EPDM
PT-E & DF-Base

 



Análise da Interacção de Navios com Dispositivos de Acostagem e Amarração.  
Estudo em Modelo Físico do Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões 
 

476 

Figura 6.35 – Curvas de decaimento da oscilação de balanço para duas profundidades de água: representação 
na forma dimensional (esquerda) e adimensional (direita). 

Os resultados apresentados nesta secção permitem concluir que o aumento das forças de atrito na 
interface do casco do navio com as defensas contribui de uma forma significativa para a atenuação das 
oscilações de balanço. A utilização de defensas de atrito elevado foi mais eficaz no amortecimento das 
oscilações de balanço do que o aumento das forças de pré-tensão nos traveses do navio. Nas situações 
em que essas duas intervenções no sistema de amarração foram aplicadas em conjunto, como resultado 
do importante aumento das forças de atrito desenvolvidas na interface do navio com as defensas, a 
oscilação de balanço é muito amortecida. O período natural da oscilação de balanço é pouco sensível 
às modificações introduzidas no sistema de amarração, no entanto, é influenciado pela profundidade 
de água. A passagem de uma profundidade de água de 0.18 para 0.20 m resulta numa diminuição do 
valor de  de cerca de 4%.  

Os resultados aqui apresentados estão de acordo com as considerações teóricas tecidas na secção 3.3, 
que indicam que o amortecimento das oscilações de balanço do navio tem pouca influência no período 
natural dessas oscilações. No entanto, o aumento da profundidade de água traduz-se, genericamente, 
numa redução do momento de inércia adicionado para o modo de oscilação de balanço em fase com a 
aceleração angular dessa oscilação, , e, consequentemente, pela Equação 4.21, numa diminuição do 
valor de . Nas situações estudadas, essa diminuição foi pouco significativa uma vez que a variação 
da profundidade de água foi pequena. 

6.2.8. SITUAÇÕES ESTUDADAS 

Durante a primeira fase do estudo em modelo físico, foi estudado, para diferentes condições de teste, o 
comportamento de um navio amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões. Nesta 
secção são apresentados os resultados e as conclusões respeitantes à generalidade das séries de testes 
que constituíram o plano de trabalhos da primeira fase do estudo. Na secção 6.2.9 são apresentadas as 
considerações de carácter geral e uma síntese dessas conclusões. 

Importa ainda acrescentar que não foram analisados os resultados experimentais de todas as condições 
testadas, quer pelo tamanho que esta secção destinada ao tratamento e à análise de resultados adquiriu, 
quer por falta de tempo. 
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6.2.8.1. Importância da reprodução do carácter irregular da agitação marítima 

Introdução 

Perante a complexidade subjacente ao comportamento de navios amarrados em portos, a modelação 
física assume um papel de relevo, permitindo o estudo e o projecto de novas instalações portuárias, 
assim como a melhoria das condições operacionais e de segurança em portos e terminais já existentes. 
No entanto, para que os resultados e as conclusões obtidos por esta via possam ser encarados com 
confiança é necessário que o modelo reproduza com rigor as características mais importantes do 
protótipo, incluindo as acções do ambiente marítimo-portuário. Pese embora o facto de muitos estudos 
experimentais serem realizados com agitação regular (caracterizada apenas por uma altura e por um 
período de onda), procurando-se com esta simplificação melhorar, por exemplo, a compreensão do 
comportamento de modelos complexos nas fases iniciais de um estudo, é, no entanto, fundamental a 
consideração do carácter irregular da agitação quando se pretende avaliar com rigor a resposta não-
linear de sistemas dinâmicos, como é o caso de um navio amarrado no interior de um porto marítimo.  

De facto, a resposta de um navio amarrado no plano horizontal é usualmente controlada pelos períodos 
naturais introduzidos pelo seu sistema de amarração. Como a massa do navio é relativamente elevada, 
quando comparada com a rigidez do seu sistema de amarração, esses períodos naturais tendem a ser 
significativamente mais elevados do que os períodos característicos da agitação marítima. Por esta 
razão, as componentes não-lineares da agitação marítima, relacionadas com efeitos de segunda ordem, 
assumem um papel de relevo, na medida em que podem excitar esses modos de oscilação ressonantes 
de baixa-frequência. 

Nesta secção são apresentados e analisados os resultados dos testes efectuados com o objectivo de 
avaliar a importância da reprodução do carácter irregular da agitação marítima nos estudos em modelo 
físico em que se pretende analisar o comportamento de navios amarrados em portos. Assim, analisa-se 
o comportamento de um navio amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões, quando 
submetido a agitação marítima regular e irregular de vante (ou de proa). Nesta análise dá-se especial 
destaque aos movimentos do navio com mais influência nas condições operacionais e de segurança de 
um terminal de petroleiros. 

Condições de teste 

Para avaliar a importância da reprodução do carácter irregular da agitação marítima nos estudos em 
que se pretende analisar o comportamento de navios amarrados, foram comparados os resultados de 
testes experimentais efectuados com agitação regular e irregular. No estudo efectuado foram geradas 
ondas com características idênticas às que previsivelmente chegam à zona do Posto “A”, após difracção 
em torno da cabeça do quebramar Norte do Porto de Leixões. 

Os estados de agitação irregular foram definidos com base no espectro de JONSWAP, considerando 
um factor de forma, , igual a 3.3. Com o objectivo de caracterizar convenientemente esses estados de 
agitação, os testes foram realizados com 600 ondas, aproximadamente. As quatro sondas instaladas na 
vizinhança do modelo físico, Figura 6.2, permitiram controlar as condições de agitação reproduzidas 
em cada teste, através da determinação da altura de onda significativa incidente e reflectida. 

Nos testes com agitação regular, a resposta do navio amarrado estabiliza ao fim de algum tempo. De 
facto, depois dos instantes iniciais, as oscilações do navio passam a apresentar um comportamento 
sinusoidal, com uma amplitude máxima sensivelmente constante no tempo. Por esse motivo, nestes 
testes foram apenas consideradas 300 ondas (aproximadamente). A Figura 6.36 apresenta, a título de 
exemplo, os instantes iniciais das séries temporais das oscilações de avanço, balanço e guinada, num 
teste realizado com agitação regular, com um período de onda de 20 s e uma altura de onda de 1.5 m. 
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Figura 6.36 – Amplitudes dos movimentos de avanço (superior), balanço (intermédio) e 
guinada (inferior) num teste realizado com agitação regular, com uma altura de onda de 

1.5 m e um período de 20 s (os valores referem-se ao protótipo) [S11 T0034]. 

Quando os testes experimentais são realizados com ondas regulares, a análise espectral deixa de fazer 
sentido, uma vez que a densidade espectral de energia se concentra numa frequência única, de largura 
infinitesimal. Deste modo, a aplicação de rotinas desenvolvidas para a análise da reflexão de agitação 
irregular, baseadas em técnicas de análise espectral, pode ser contraproducente nestes casos. As alturas 
de onda incidente e reflectida, e consequentemente os coeficientes de reflexão, podem ser claramente 
diferentes dos reais, dado que a análise espectral tende a redistribuir a energia associada à frequência 
(única) dessas ondas por uma ou várias bandas de frequências próximas.  
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Por outro lado, nesses casos, a altura de onda significativa, determinada com base na análise espectral, 
será sempre maior do que a altura determinada com base na análise estatística do registo. Com efeito, 
a altura de onda significativa, , determinada com base num espectro de variância é dada por, 

4 (6.20)

em que  representa o momento de ordem zero desse espectro.  

Considerando que a energia de uma onda regular se concentra apenas numa banda de frequências, ou 
seja, que a densidade espectral nas bandas adjacentes é zero, temos que  é igual a, 

2
(6.21)

em que  representa a amplitude da onda regular. 

Como a altura da onda incidente, , é igual a 2 , temos que,  

4   √2. (6.22)

Tendo em conta o referido, a altura de onda considerada nos testes com agitação regular corresponde à 
altura de onda significativa que resulta da análise estatística efectuada com o software HR WaveData, 
desenvolvido pela HR Wallingford, UK. Uma vez que num teste com ondas regulares, após o período 
inicial de arranque do sistema de geração, em que a amplitude do movimento do batedor varia desde 
zero até à amplitude correspondente ao estado de agitação que se pretende gerar (aproximadamente 
10 s), a altura de onda estabiliza, o parâmetro referido representará, sem grande erro, a altura de onda 
medida em cada sonda.  

Apesar da existência de uma praia de dissipação ao fundo do tanque de ondas, uma parte da energia da 
agitação é reflectida nessa estrutura e regressa à zona de implantação do modelo físico. Por esse motivo, 
nos testes com ondas regulares, admitiu-se que a altura de onda incidente no modelo corresponderia à 
média das alturas de onda medidas nas quatro sondas instaladas na sua vizinhança. Os espaçamentos 
entre essas quatro sondas são os mesmos que foram utilizados para a análise da reflexão nos testes que 
foram realizados com agitação irregular. O recurso a esta metodologia aproximada deve-se ao facto de 
não existir actualmente uma ferramenta que possibilite a análise da reflexão de ondas monocromáticas, 
e a sua adequação foi confirmada recorrendo à análise das séries temporais das elevações da superfície 
livre da água medidas nas quatro sondas referidas. Nessa análise teve-se em consideração o facto de o 
tempo de arranque do sistema de geração ser igual a 10 s (no modelo) e a necessidade de assegurar que 
as reflexões das ondas monocromáticas geradas, na praia dissipadora existente ao fundo do tanque de 
ondas, não afectassem as medições realizadas na zona de instalação das quatro sondas. 

O comprimento de onda, , de uma onda regular de período , propagando-se numa profundidades de 
água , pode ser determinado por, 

Uma onda com um período de 2 s a propagar-se em profundidades de 0.18 m possui, de acordo com a 
Equação (6.23), um comprimento de onda igual a 2.58 m (no modelo físico). A celeridade desta onda, 

, determinada através da Equação (6.24), é de 1.29 m/s no modelo físico. 

2
2

(6.24)

2
2

. (6.23)
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Como a sonda 1 (S1) se encontra a uma distância de cerca de 8 m da praia dissipadora, Figura 6.2, o 
tempo necessário para que uma onda monocromática de 2 s, depois de passar por S1, seja reflectida 
pela praia e regresse, novamente, ao local de instalação de S1, é igual a 12.4 s (i.e. 124 s no protótipo). 
Descontando a esse intervalo de tempo os 10 s iniciais necessários ao arranque do sistema de geração de 
ondas, resulta um intervalo de 2.4 s durante o qual os efeitos das reflexões na praia dissipadora ainda 
não se fizeram sentir no local de instalação das sondas de níveis hidrodinâmicos.  

A Figura 6.37 evidencia, de uma forma clara, a fase inicial de arranque do sistema de geração, bem como 
o período a partir do qual as medições efectuadas pelas quatro sondas passam a ser influenciadas pelas 
reflexões das primeiras ondas na praia dissipadora. Os resultados apresentados são referentes a um teste 
realizado com ondas regulares, com uma altura de onda de 1.5 m e um período de onda de 20 s (valores 
de protótipo). Como as quatro sondas se encontravam espaçadas entre si segundo o mesmo alinhamento, 
as medições da elevação da superfície livre da água efectuadas por essas sondas estavam, naturalmente, 
desfasadas. De modo a facilitar a análise, na Figura 6.37 esse desfasamento foi eliminado manualmente, 
passando os máximos e os mínimos das quatro sondas a coincidir. 

 

 
Figura 6.37 – Instantes iniciais das séries temporais de elevação da superfície livre da água medidas nas 

quatro sondas de níveis hidrodinâmicos instaladas (valores no protótipo) [S11 T0034]. 

O período inicial de arranque do sistema de geração de ondas (100 s em valores de protótipo) encontra-
se assinalado na Figura 6.37 a traço interrompido vermelho, enquanto o intervalo de tempo durante o 
qual se admite que as medições nas quatro sondas instaladas ainda não foram afectadas pelas reflexões 
das primeiras ondas geradas, na praia dissipadora, é assinalado a traço interrompido verde. Da aplicação 
da metodologia apresentada resultam alturas de onda muito próximas daquelas que são obtidas através 
da média das alturas de onda significativas registadas nas quatro sondas, como mostra, para o exemplo 
da Figura 6.37, o Quadro 6.22. Nesse quadro,  representa a altura de onda medida em cada uma das 
quatro sondas nos instantes iniciais do teste, e  a altura de onda significativa que é determinada pelo 
software HR WaveData com base na análise estatística dos registos de elevação da superfície livre da 
água em cada uma dessas sondas. No anexo F.1 são apresentados os resultados que foram obtidos para 
outras condições de teste. 
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Quadro 6.22 – Comparação das duas metodologias de análise 
de agitação regular. 

Sonda 
(#) 

Altura de onda (m) 

 - instantes iniciais - HR WaveData  

S1 1.56 1.60 

S2 1.54 1.60 

S3 1.51 1.56 

S4 1.47 1.42 

Média 1.52 1.54 

Diferença 1.3% 

 

A redução da altura de onda de S1 para S4 deve resultar da dissipação de energia por atrito nos fundos 
e nas paredes laterais do tanque, durante a propagação da onda monocromática. Uma vez que a sonda 
S4 é a que está mais próxima da praia dissipadora, os seus registos de elevação da superfície livre da 
água podem já estar afectados pelas reflexões das primeiras ondas (as de pequena amplitude, Figura 
6.37), ainda que de uma forma pouco significativa. A distância da S1 à S3 era de 22.5 cm e da S1 à S4 
de 78.5 cm. Por outro lado, as amplitudes máximas e mínimas das ondas geradas podem coincidir com 
o intervalo de tempo entre medições consecutivas, não sendo portanto registadas.  

Apesar das limitações apresentadas, pensa-se que a metodologia exposta serve os interesses do trabalho 
que se apresenta nesta secção da dissertação. Os métodos apresentados por Isaacson, 1991, poderiam ser 
utilizados como alternativa. 

Nos testes analisados nesta secção o modelo do navio encontrava-se calibrado para a situação de carga 
máxima e amarrado à estrutura de acostagem com um layout de amarração ligeiramente assimétrico, 
Figura 6.3. O layout de implantação do modelo físico encontra-se esquematizado na Figura 6.2. 

As forças de pré-tensão aplicadas em todos os cabos de amarração do navio foram fixadas entre 100 e 
120 kN. Essas forças foram ajustadas antes do início da série de testes e verificadas no final de cada 
um dos testes realizados. O coeficiente de atrito, , entre o casco do navio (modelo) e os dispositivos que 
reproduzem as defensas estava compreendido entre 0.11 e 0.13. O nível de água no tanque de ondas foi 
considerado igual a 0.18 m (18 m no protótipo), o que corresponde, sensivelmente, ao nível médio da 
água do mar. 

Períodos naturais 

Como foi referido anteriormente, as experiências de determinação dos períodos naturais de oscilação do 
navio amarrado, foram efectuadas em condições de águas paradas (sem ondas) e para a profundidade 
de água de teste. A metodologia utilizada consistiu na aplicação de uma força (ou momento) no navio, 
que em relação à sua posição de repouso, o movimenta de um determinado deslocamento (ou ângulo). 
Após essa fase, a força (ou momento) é retirada, passando o navio amarrado a oscilar em torno da sua 
posição de equilíbrio. Este procedimento foi repetido para cada um dos seis graus de liberdade do navio.  

O Quadro 6.23 apresenta, para cada um dos modos de oscilação do navio amarrado, os valores médios 
dos períodos naturais de oscilação, , e o período médio das primeiras oscilações do navio, *, ou 
seja, a média dos períodos da primeira oscilação entre amplitudes máximas positivas e da primeira 
oscilação entre amplitudes máximas negativas. Esses períodos foram determinados com o navio numa 
condição de carregamento máximo, amarrado no Posto “A” com um layout de amarração assimétrico e 
com uma profundidade de água junto ao cais de 18 m (valores de protótipo). As experiências realizadas 
foram descritas com maior detalhe na secção 6.2.7.3. 
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Quadro 6.23 – Períodos naturais de oscilação do navio amarrado 
(valores de protótipo). 

Movimentos do navio 
Período natural (s) 

*

Horizontais 

Avanço 67.0 76.6 

Deriva 76.1 83.2 

Guinada 54.2 56.1 

Verticais 

Arfagem 16.6 16.6 

Balanço 14.0 14.0 

Cabeceio 13.9 13.9 

 

Os valores apresentados no Quadro 6.23 resultam da média dos resultados de pelo menos quatro 
experiências, ou seja, cada experiência foi repetida, para cada modo de oscilação, pelo menos duas 
vezes para cada um dos sentidos do movimento. Por exemplo, para o modo de avanço, a experiência 
foi repetida quatro vezes à proa e três vezes à popa. Alguns períodos naturais de oscilação tendem a 
variar, ligeiramente, com a amplitude do movimento que é imposto inicialmente ao navio amarrado.  

Da análise dos resultados sintetizados no Quadro 6.23 verifica-se que, para os modos de oscilação do 
navio no plano horizontal, o período das sucessivas oscilações diminui à medida que a sua amplitude 
diminui. Dos modos de oscilação verticais, apenas para o balanço, o período das sucessivas oscilações 
se mantém sensivelmente constante. A aparente igualdade entre  e * para os modos de arfagem 
e cabeceio resulta, apenas, do número reduzido de oscilações que é possível obter nas experiências de 
decaimento livre realizadas, devido ao elevado amortecimento que têm associado (c.f anexo D.4). 

Pode ainda verificar-se que os períodos naturais associados aos modos de oscilação horizontal do navio 
são consideravelmente superiores aos dos modos de oscilação vertical, que apresentam valores na gama 
dos períodos típicos da agitação marítima. Os períodos naturais dos modos de arfagem e de cabeceio 
são os de mais difícil determinação e, consequentemente, os que apresentam menor rigor. 

Apresentação dos Resultados 

Para este trabalho foram seleccionados os testes realizados com agitação regular e irregular, com uma 
altura de onda de 1.5 m (altura de onda significativa – , no caso de agitação irregular) e os seguintes 
períodos de onda (período de onda de pico – , no caso de agitação irregular): 12, 16 e 20 s, valores 
de protótipo. Os gráficos da Figura 6.38 comparam as amplitudes dos diferentes movimentos do navio 
amarrado (valores pico-a-pico) resultantes da análise desses testes. Para cada um desses movimentos 
são apresentadas as amplitudes máximas (Máx), as médias do décimo superior (1/10), as significativas 
(Sign) e as médias (Méd). A contagem das oscilações do navio foi realizada com base na técnica dos 
zeros descendentes, tomando como referência a posição de repouso do navio amarrado. Essa técnica é 
actualmente a mais corrente e a utilizada pelo software HR WaveData para a contagem de ondas.  

Nos testes realizados com agitação regular, a resposta do navio amarrado varia consideravelmente nos 
instantes iniciais, Figura 6.36. Isto resulta, quer da fase transitória associada ao arranque do sistema de 
geração, em que a amplitude do movimento das pás varia desde zero até à amplitude correspondente 
ao estado de mar que se pretende gerar (cerca de 10 s), quer do tempo necessário à estabilização da 
resposta do navio. Após esta fase inicial, os movimentos do navio, segundo os seis graus de liberdade, 
passam a apresentar um comportamento oscilatório com uma amplitude sensivelmente constante. Para 
não prejudicar a análise, eliminou-se, em cada série temporal, o trecho inicial correspondente a 15% 
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da duração do ensaio. Por este motivo, as amplitudes de oscilações do navio, nos testes com agitação 
regular, são referidas à posição média do navio durante o tempo de ensaio restante. 

 

 

 

 
Figura 6.38 – Amplitudes dos movimentos do navio amarrado (no protótipo), segundo 

cada um dos 6 GL. Testes com agitação regular e irregular com uma altura de onda de 
1.5 m e os seguintes períodos de onda: 20 s (superior), 16 s (intermédio) e 12 s (inferior). 
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Nos testes realizados com agitação irregular os efeitos referidos anteriormente são menos notórios. 
Nestes testes, foram apenas eliminados os registos iniciais de cada série temporal (desde o início do 
teste até o navio amarrado se começar a movimentar por efeito da agitação). Neste período de tempo 
(aproximadamente 10 s), o sistema de medição de movimentos regista, essencialmente, ruído, pelo que 
o sinal medido cruza, frequentemente, o nível de referência adoptado (neste caso o nível de repouso). 
A consideração deste período de tempo prejudicaria as análises realizadas com a rotina desenvolvida 
em MatLab, especialmente ao nível da contagem das oscilações do navio amarrado.  

Para qualquer um dos períodos testados, verifica-se que a utilização de agitação regular conduz a uma 
importante subavaliação da resposta do navio no plano horizontal (dos movimentos de avanço, deriva 
e guinada), qualquer que seja a categoria de movimento considerada, Figura 6.38. No plano vertical, as 
diferenças são menos notórias, especialmente no caso dos movimentos de arfagem e de cabeceio, e nos 
testes realizados com os períodos de onda mais elevados. 

Estes resultados são tanto mais importantes quanto o facto de os movimentos no plano horizontal 
serem os que mais influência têm nas condições de operacionalidade e de segurança num terminal para 
navios do tipo petroleiro, Bruun, 1983. 

Num estado de agitação irregular caracterizado por uma , considerando válida uma distribuição de 
Rayleigh para as alturas de onda, poderemos encontrar ondas individuais com uma altura máxima de 
1.7 a 1.8 . A existência destas ondas pode explicar, parcialmente, as diferenças encontradas aquando 
da comparação dos resultados dos testes com ondas regulares e irregulares.  

No entanto, para alguns movimentos, as diferenças são muito significativas e ocorrem para as várias 
categorias de movimentos analisadas. Assim, com base na rotina de cálculo automático desenvolvida, 
procedeu-se à análise espectral das séries temporais dos movimentos do navio amarrado. Os espectros 
de variância obtidos, para cada um dos modos de oscilação do navio, foram sobrepostos, no mesmo 
gráfico, aos espectros da agitação incidente.  

Como já foi referido anteriormente, a largura da janela de dados está inversamente relacionada com o 
número de blocos de dados em que cada uma das séries temporais de movimento é subdividida. Deste 
modo, representa um compromisso entre a resolução em frequência do espectro de variância estimado 
e o grau de irregularidade desse espectro.  

Nos testes realizados com agitação irregular, os espectros de variância da agitação foram determinados 
para uma janela espectral de 512 pontos, recorrendo ao software HR WaveData v.2.13. Para a análise 
das séries temporais dos movimentos do navio amarrado utilizou-se a rotina desenvolvida em MatLab 
e uma janela espectral de 2048 pontos.   

Nos testes realizados com agitação regular, os espectros de variância relativos aos movimentos do navio 
foram determinados para uma janela espectral de 4096 pontos. Esta escolha resulta do facto de, nesses 
testes, a densidade espectral associada aos movimentos do navio estar muito concentrada em torno de 
uma única frequência. No caso da agitação marítima, a energia deverá concentrar-se, exclusivamente, 
numa frequência isolada. Em teoria, essa frequência deverá apresentar uma densidade espectral que 
tende para o infinito.  

Para cada um dos modos de oscilação do navio, a Figura 6.39 apresenta os espectros de variância que 
resultam da análise de um teste realizado com agitação irregular, com uma altura de onda significativa 
de 1.5 m e com um período de onda de pico de 16 s. Nos gráficos apresentados estão assinaladas, a 
traço interrompido, as frequências que correspondem a 0.5  e 2.2 , em que  representa a frequência 
de pico do espectro de variância da agitação marítima. 
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Figura 6.39 – Resultados da análise espectral das séries temporais dos movimentos do navio amarrado e 
da agitação incidente (no protótipo). Testes realizados com agitação irregular com um período de onda de 

pico igual a 16 s e uma altura de onda significativa igual a 1.5 m.  

Analisando os movimentos do navio amarrado no plano horizontal (i.e. o avanço, a deriva e a guinada) 
nos testes efectuados com agitação irregular, pode observar-se a existência de um desfasamento entre 
os espectros da agitação incidente e os espectros dos movimentos do navio, Figura 6.39. Uma análise 
mais aprofundada revela que os períodos de pico associados aos espectros desses movimentos, Quadro 
6.24, são claramente superiores aos da agitação incidente ( =16 s). No entanto, esses períodos de pico 
estão muito próximos dos períodos naturais de oscilação do navio, determinados experimentalmente, 
Quadro 6.23. 

Quadro 6.24 – Períodos de pico associados aos espectros estimados para os 
diferentes modos de oscilação do navio (valores de protótipo). Testes realizados 

com agitação com uma altura de onda de 1.5 m e um período de 16 s. 

Movimentos do navio 
Períodos de pico (s) 

Ag. Irregular Ag. Regular 

Horizontais 

Avanço 77.6 16.0 

Deriva 77.6 16.0 

Guinada 53.3 16.0 

Verticais 

Arfagem 16.7 16.0 

Balanço 13.5 16.0 

Cabeceio 17.1 16.0 
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Para o modo de avanço, o período das primeiras oscilações do navio nas experiências de decaimento 
“livre” (i.e., as de maior amplitude, que tem associado um período médio de 76.6 s) é o que mais se 
aproxima do período de pico associado ao espectro de variância deste movimento. Para os modos de 
deriva e de guinada são os períodos médios das várias oscilações (76.2 s e 54.2 s, respectivamente). 

Nos espectros estimados para as oscilações de avanço e de deriva, pode ainda observar-se a existência 
de picos secundários, com uma densidade espectral não desprezável, Figura 6.39. Esses picos podem 
resultar da elevada resolução em frequência desses espectros de variância. Pese embora o referido, 
importa fazer referência ao facto de no movimento de avanço esse pico secundário estar associado a 
um período inferior ao de pico, e no movimento de deriva a um período superior. Assim, no primeiro 
caso, o pico secundário apresenta um período ( = 50.2 s) que se aproxima da média dos períodos das 
oscilações de avanço nas experiências de decaimento livre (é mais próximo do período das oscilações 
de mais baixa amplitude), enquanto no segundo caso, o pico secundário tem um período ( = 94.8 s) 
próximo do período das primeiras oscilações do modo de deriva (i.e. as de maior amplitude). 

Os espectros estimados para os movimentos do navio amarrado no plano vertical (arfagem, balanço e 
cabeceio), contrariamente ao observado nos movimentos horizontais, não se encontram desfasados em 
relação ao da agitação marítima incidente, Figura 6.39. Com efeito, os períodos de pico associados a 
estes espectros situam-se na gama de frequências da agitação incidente e são próximos dos períodos 
naturais de oscilação do navio amarrado. 

A Figura 6.40 apresenta os espectros de variância que resultam da análise de um teste realizado com 
agitação regular, com uma altura de onda de 1.5 m e com um período de onda de 16 s. 

 

  

  
Figura 6.40 – Resultados da análise espectral das séries temporais dos movimentos do navio amarrado e 

da agitação incidente (no protótipo). Testes realizados com agitação regular com um período de onda igual 
a 16 s e uma altura de onda igual a 1.5 m.  
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Nos testes efectuados com agitação regular verificou-se que a resposta do navio amarrado, quer no 
plano horizontal, quer no plano vertical, ocorre, exclusivamente, na frequência da agitação incidente, 
Figura 6.40. Assim, os períodos de pico associados aos espectros estimados para os movimentos do 
navio no plano horizontal são significativamente inferiores aos períodos naturais de oscilação do navio 
para esses modos de oscilação (Quadros 6.23 e 6.24). No entanto, no plano vertical, existe uma maior 
proximidade entre os períodos espectrais de pico e os períodos naturais de oscilação do navio. Esta 
proximidade deve resultar do facto de os períodos da agitação marítima serem relativamente próximos 
dos períodos naturais de oscilação do navio no plano vertical.  

Os resultados apresentados nas Figuras 6.39 e 6.40 para os modos de avanço, deriva e guinada podem 
ser explicados pelo facto de os movimentos horizontais do navio serem, usualmente, controlados pelos 
períodos naturais introduzidos pelo seu sistema de amarração. Como normalmente a massa do navio é 
consideravelmente mais elevada do que a rigidez do seu sistema de amarração, esses períodos naturais 
tendem a ser significativamente mais elevados do que os períodos característicos da agitação marítima 
incidente e, portanto, dificilmente excitáveis por agitação regular, que não possui energia nessa gama 
de frequências. Assim, nos testes experimentais realizados com agitação irregular, o navio amarrado 
tende a experimentar movimentos de maior amplitude, comparativamente às situações em que se usa 
agitação regular. 

A maior proximidade entre as amplitudes dos movimentos do navio no plano vertical, nos testes com 
ondas regulares e irregulares, deve resultar do facto de estes modos de oscilação exibirem períodos 
naturais mais baixos, o que, de certa forma, deverá permitir que possam ser excitados por agitação 
regular. Dos modos de oscilação verticais, o balanço é aquele que apresenta as maiores diferenças. 
Este modo de oscilação do navio, apesar de ocorrer no plano vertical, sofre uma influência pequena, 
mas não desprezável, do sistema de amarração. 

Os resultados apresentados nas Figuras 6.39 e 6.40 e no Quadro 6.24, referem-se a testes realizados com 
agitação com um período de 16 s e uma altura de onda de 1.5 m. A análise dos resultados dos testes 
realizados com ondas irregulares com outros períodos de onda de pico mostra que os períodos de pico 
associados aos espectros dos modos de avanço, deriva, balanço e guinada se mantêm, sensivelmente, 
inalterados. Os períodos de pico dos espectros dos modos de arfagem e de cabeceio são próximos dos 
períodos da agitação incidente. Nos testes com ondas regulares a resposta do navio ocorre, apenas, na 
frequência das ondas incidentes. Os espectros de variância que resultam da análise de testes realizados 
com agitação com uma altura de onda de 1.5 m e com os períodos de onda de 12 e 20 s são apenas 
apresentados no anexo F.2. Os resultados obtidos são, no entanto, sintetizados no Quadro 6.25. 

Quadro 6.25 – Períodos de pico associados aos espectros estimados para os diferentes modos de 
oscilação do navio (valores de protótipo).  

Movimentos do navio 

Períodos de pico (s) 

=1.5 m e =12 s =1.5 m e =20 s 

Ag. Irregular Ag. Regular Ag. Irregular Ag. Regular 

Horizontais 

Avanço 77.6 12.0 77.6 20.1 

Deriva 71.1 12.0 77.6 20.1 

Guinada 53.3 12.0 56.9 20.1 

Verticais 

Arfagem 13.1 12.0 23.7 20.1 

Balanço 13.1 12.0 13.5 20.1 

Cabeceio 10.4 12.0 20.3 20.1 
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Considerações finais 

Um navio amarrado num porto poderá apresentar uma resposta sub-harmónica (i.e. em frequências 
inferiores às da agitação marítima) mesmo quando submetido à acção de ondas regulares, devido à não-
linearidade do seu sistema de amarração, PIANC, 1995. Este tipo de comportamento foi identificado, 
quer em testes em modelo físico, quer em simulações numéricas.  

A assimetria do layout de amarração, as características não-lineares das curvas de força-deformação 
das defensas e dos cabos de amarração, as forças de atrito desenvolvidas na interface com as defensas, 
e o facto de as defensas serem usualmente mais rígidas do que os cabos de amarração do navio, tornam 
o sistema caótico e não-linear, possibilitando a ocorrência de movimentos irregulares mesmo quando o 
navio é testado, exclusivamente, sob a acção de ondas regulares. 

Este tipo de comportamento não foi, no entanto, identificado nos testes analisados nesta secção, como 
mostram as séries temporais de movimentos apresentadas na Figura 6.36, ou os espectros de variância 
desses movimentos, Figura 6.40. As razões para a obtenção destes resultados podem estar relacionadas 
com o facto de os testes terem sido efectuados com ondas regulares de vante, a rigidez das defensas 
não ser significativamente diferente da dos cabos de amarração, as características elásticas dos cabos 
de amarração e das defensas terem sido simuladas considerando uma rigidez equivalente (linear), e 
com o baixo coeficiente de atrito na interface do casco do navio e com as defensas. 

Conclusões 

O trabalho apresentado nesta secção permitiu realçar a importância de reproduzir o carácter irregular 
da agitação marítima nos estudos em modelo físico em que se pretende avaliar o comportamento de 
navios amarrados em portos. A utilização de agitação regular conduz a uma importante subavaliação 
da resposta do navio no plano horizontal (movimentos de avanço, deriva e guinada). Esta constatação 
é tanto mais importante quanto o facto de esses movimentos serem aqueles que mais influenciam as 
condições operacionais e de segurança num terminal de petroleiros. 

Nos testes com ondas irregulares foi observada a existência de um desfasamento entre os espectros da 
agitação incidente e os espectros dos movimentos horizontais do navio. De facto, os períodos de pico 
associados aos espectros desses movimentos eram claramente superiores aos da agitação incidente, 
porém muito próximos dos períodos naturais de oscilação do navio. Os espectros estimados para os 
movimentos do navio amarrado no plano vertical, pelo contrário, não se encontram desfasados em 
relação ao da agitação marítima incidente, sendo que os períodos de pico associados a estes espectros 
se situavam na gama de frequências da agitação incidente, e eram próximos dos períodos naturais de 
oscilação do navio amarrado. Nos testes realizados com ondas regulares, a resposta do navio, quer no 
plano horizontal, quer no plano vertical, ocorre, exclusivamente, na frequência da agitação incidente. 

Os movimentos do navio amarrado no plano horizontal são normalmente controlados pelos períodos 
naturais introduzidos pelo seu sistema de amarração. Por esse motivo, esses períodos naturais tendem 
a ser significativamente mais elevados do que os períodos característicos da agitação marítima, e não 
são excitados por agitação regular de curto período. 

6.2.8.2. Layout de amarração actual versus layout de amarração simétrico 

Introdução 

No que diz respeito a layouts de amarração de navios, a Oil Companies International Marine Forum 
(OCIMF, 2008) faz referência ao conceito de um layout genérico, especificando que o mesmo deve ser 
aplicado, sobretudo, em ambientes multi-direccionais, nos quais nenhuma direcção singular domina, 
ou onde qualquer uma das forças do meio ambiente se pode tornar num factor dominante. 
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Esse layout de amarração genérico é simétrico relativamente ao ponto situado a meio comprimento do 
navio (meio-navio), de forma a assegurar uma boa distribuição de forças nos elementos do sistema de 
amarração. Os traveses são orientados o mais perpendicularmente possível ao eixo longitudinal central 
do navio e próximo da proa e da popa, enquanto as regeiras são lançadas segundo uma direcção quase 
paralela a esse eixo. Esta configuração de amarração não prevê o uso de lançantes de proa e popa. 

No entanto, OCIMF, 2008, menciona também que em estruturas de acostagem situadas em locais com 
condições ambientais direccionais (ondulação elevada, ventos ou correntes), a utilização de um layout 
de amarração específico para o local pode ser mais vantajosa, nomeadamente um que inclua lançantes 
de proa e de popa e/ou traveses e regeiras adicionais.  

Com efeito, a utilização de lançantes de proa e de popa, com uma orientação compreendida entre a 
direcção longitudinal e a transversal, pode, por exemplo, restringir os movimentos do navio segundo a 
direcção longitudinal (direcção das acções dominantes do ambiente marítimo) de forma optimizada e, 
simultaneamente, ter um papel favorável na limitação dos movimentos segundo a direcção transversal 
(direcção das acções secundárias do ambiente marítimo).  

Foram já realizadas várias simulações numéricas da propagação da agitação marítima (ondas de curto 
e longo períodos) para o interior do Porto de Leixões, IHRH-FEUP, 2004b. Para a configuração actual 
do quebramar Norte, em situações de preia-mar e para estados de mar completamente desenvolvidos, 
ondulação proveniente de Oeste (aproximadamente perpendicular ao quebramar, Figura 5.3) pode 
chegar à zona do Posto “A” com alturas da ordem dos 2.5 m, para algumas condições de agitação ao 
largo (Quadro 5.8). 

De acordo com as informações fornecidas pelos pilotos do Porto de Leixões nas reuniões realizadas no 
âmbito do “Estudo sobre as Condições de Operacionalidade no Terminal Petroleiro do Porto de 
Leixões”, IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005, as condições mais problemáticas para os navios tanque 
amarrados no Posto “A”, ocorrem para ondulação proveniente do quadrante de Oeste e níveis de maré 
elevados, próximos da preia-mar ou com ela coincidentes. As condições de operacionalidade do Posto 
“A” e as causas prováveis da sua inoperacionalidade são discutidas, em pormenor, nas secções 5.7 e 
5.8, respectivamente.  

O layout de amarração mais usual para a classe dos navios de maior porte que com maior frequência 
acostam no Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões encontra-se esquematizado na 
Figura 6.41. Este layout é ligeiramente assimétrico e composto por oito cabos de amarração duplos, 
nomeadamente, dois lançantes de popa duplos (CA1 e CA2), dois traveses duplos (CA3 e CA6), duas 
regeiras duplas (CA4 e CA5) e dois lançantes de proa duplos (CA7 e CA8). 

 

 
Figura 6.41 – Layout de amarração usado pelos navios de maior porte que com mais 

frequência acostam no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões.  

DF1 DF2
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No caso particular do Posto “A”, e de acordo com OCIMF, 2008, o uso de lançantes de proa e de popa 
poderá ser justificado pela existência de um ambiente direccional no local (acções importantes com a 
direcção do movimento de avanço do navio, que podem resultar da agitação marítima que difracta em 
torno da cabeça do quebramar Norte), ou pelas próprias características da estrutura de acostagem, 
nomeadamente a localização dos pontos de amarração disponíveis.  

Pese embora o referido, justifica-se o estudo em modelo físico de um layout de amarração alternativo 
para os navios de maior porte que utilizam o Posto “A”. Esse layout, tendo por base as recomendações 
da OCIMF, 2008, deve procurar assegurar uma distribuição de esforços pelos elementos do sistema de 
amarração mais favorável. O layout de amarração considerado no presente estudo é aproximadamente 
simétrico e encontra-se esquematizado na Figura 6.42. 

 

 
Figura 6.42 – Layout de amarração simétrico usado nos testes em modelo físico.  

No caso do Posto “A”, esse layout de amarração alternativo pode ser implementado facilmente, uma 
vez que existe um ponto de amarração localizado junto à extremidade do quebramar Norte de Leixões, 
que pode ser utilizado para a amarração dos cabos com a designação “CA8”, Figura 6.43.  

 

 
Figura 6.43 – Ganchos de amarração situados junto à 

extremidade do quebramar Norte de Leixões [Maio de 2009]. 

Nesta secção da dissertação analisa-se, comparativamente, o comportamento de um navio petroleiro 
amarrado no Posto “A” para dois layouts de amarração distintos: o primeiro corresponde ao layout de 
amarração correntemente mais usado (assimétrico) e o segundo a um layout de amarração alternativo 
(simétrico), que tira partido do ponto de amarração situado próximo da cabeça do quebramar Norte de 
Leixões. Esta análise tem por base resultados da primeira fase do estudo, em que foi utilizado um 
modelo físico simplificado do Posto “A” e da sua área envolvente. 
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Condições de teste 

O estudo comparativo dos dois layouts de amarração referidos foi efectuado com base na análise do 
comportamento de um navio petroleiro amarrado no Posto “A”, para diferentes estados de agitação de 
vante, em relação ao navio. O esquema de implantação do modelo físico no tanque de ondas encontra-
se esquematizado na Figura 6.2. Como já se referiu anteriormente, nesta fase recorreu-se a um modelo 
simplificado do Posto “A”, em que os fundos foram considerados horizontais e à cota de -16 m (ZHL).  

Nesses testes foram reproduzidos estados de agitação irregular de crista longa, caracterizados por uma 
altura de onda significativa de 2.0 m e pelos seguintes períodos de onda de pico: 8, 10, 12 e 14 s 
(valores de protótipo). Os vários estados de agitação marítima foram definidos com base no espectro 
de JONSWAP, tendo sido considerado um factor de forma igual a 3.3. Com o objectivo de caracterizar 
convenientemente esses estados de agitação, todos os testes foram realizados com cerca de 600 ondas. 
A sequência temporal das ondas geradas foi igual nos estados de agitação com o mesmo período de 
onda de pico. 

Em todos os testes realizados a profundidade da água junto ao cais foi considerada igual a 20 m, o que 
corresponde, sensivelmente, ao nível máximo de uma preia-mar de águas vivas. O modelo físico do 
navio petroleiro encontrava-se calibrado para a condição de carga máxima, Quadro 6.1. 

Os cabos utilizados na amarração do modelo físico do navio reproduziam as características de cabos 
de amarração de aço, com extremidades de fibras sintéticas (polietileno), e com uma força mínima de 
rotura de 640 kN. As duas defensas instaladas no Posto “A” são do tipo pneumático e apresentam uma 
capacidade de absorção de energia de 1300 kJ para uma deformação nominal de 55 %. O coeficiente 
de atrito, , entre o casco do navio (modelo) e o dispositivo que simula a defensa estava compreendido 
entre 0.11 e 0.13.  

O Quadro 6.3 apresenta as características dos cabos de amarração e das defensas para os dois layouts 
de amarração estudados, quer no protótipo, quer no modelo físico. A rigidez dos elementos do sistema 
de amarração foi verificada antes e depois da fase de testes. As forças iniciais (pré-tensão) em todos os 
cabos de amarração do navio foram fixadas entre 100 e 120 kN (aproximadamente 10 a 12 t). Antes do 
início de um novo teste, essas forças de pré-tensão foram verificadas. 

As séries temporais das forças aplicadas nos elementos do sistema de amarração foram medidas com 
recurso a dez transdutores de força. Os movimentos do navio amarrado, segundo os seus seis graus de 
liberdade, foram medidos pelo sistema Qualisys – Motion Capture System. 

Forças aplicadas nos elementos do sistema de amarração 

As forças aplicadas nos cabos de amarração e nas defensas foram analisadas com recurso a uma rotina 
de cálculo automático, desenvolvida em MatLab e apresentada na secção 4.6.3. As forças em qualquer 
um desses elementos referem-se ao zero absoluto do instrumento de medição, e não ao nível de pré-
tensão aplicado (forças aplicadas na condição de repouso). Assim, por exemplo, a força máxima num 
cabo de amarração do navio resulta da soma da força inicial nesse elemento (pré-tensão) com a força 
máxima registada durante o teste acima desse nível inicial (nível de referência).  

As forças nos cabos de amarração apresentadas nesta secção referem-se às forças estimadas para cada 
um dos cabos individuais usados na amarração do navio no protótipo. Recorda-se que no modelo, os 
cabos de amarração do mesmo grupo foram reproduzidos por apenas um cabo, com características 
equivalentes às desse conjunto. 

A Figura 6.44 compara as forças máximas (em valores de protótipo) medidas em cada um dos cabos de 
amarração (CA) e das defensas (DF), para os layouts de amarração assimétrico (ASS) e simétrico (SIM), 
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Figuras 6.41 e 6.42, respectivamente. O comportamento do navio amarrado foi estudado sob acção de 
ondas irregulares de crista longa, caracterizadas por uma altura de onda significativa de 2.0 m e por 
diferentes períodos de onda de pico, para um nível de água correspondente a uma preia-mar de águas 
vivas (+4.0 m ZHL). As forças mínimas de rotura dos cabos de amarração utilizados ( ) e as forças 
máximas de reacção das defensas, para uma deformação de 55%, são também apresentadas na figura. 

 

 
Figura 6.44 – Forças máximas aplicadas nos cabos de amarração e nas defensas, para agitação irregular com 

=2.0 m e vários períodos de pico. Nível de água correspondente a uma preia-mar de águas vivas ( =20 m).  

As forças máximas registadas nos elementos do sistema de amarração são, em geral, semelhantes nos 
dois layouts de amarração testados. No entanto, observam-se algumas diferenças nas forças máximas 
aplicadas nos cabos de amarração 7 e 8 (lançantes de proa) e no cabo de amarração 6 (través de proa). 
No layout assimétrico, o CA8 apresenta menor comprimento e, portanto, uma maior rigidez, Quadros 
6.2 e 6.3. É esse aumento de rigidez do CA8 que permite compreender a ocorrência de forças máximas 
mais elevadas neste cabo nos ensaios efectuados para o layout assimétrico, qualquer que seja o período 
de onda de pico considerado. 

Uma vez que os cabos CA7 e CA8 apresentam uma orientação semelhante no layout de amarração 
assimétrico, Figura 6.41, observa-se, para esta condição de teste, uma ligeira redução das forças 
máximas no CA7, comparativamente aos testes com o layout de amarração simétrico. Essa redução é 
mais evidente nos testes realizados com os períodos de onda de pico de 12 e 14 s. 

A modificação do ponto de amarração do CA8 no cais, quando se passa do layout simétrico para o 
assimétrico, tem ainda repercussões ao nível da restrição dos movimentos do navio para as direcções 
transversal e longitudinal. No layout assimétrico, o ângulo do CA8 com a direcção perpendicular ao 
cais é menor. Este facto, conjuntamente com o aumento da rigidez do cabo devido à redução do seu 
comprimento, contribui para o aumento da rigidez transversal do navio à proa e explica a redução das 
forças máximas no CA6 nos testes realizados com o layout de amarração assimétrico. 

O efeito da redução do ângulo do CA8 com a perpendicular ao cais, desfavorável ao nível da restrição 
dos movimentos do navio na direcção longitudinal é, de certa forma, compensado por um aumento da 
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rigidez deste cabo de amarrado devido à diminuição do seu comprimento. Isto permite explicar a razão 
pela qual as forças máximas no CA4 não são significativamente mais elevadas nos testes efectuados 
com o layout de amarração assimétrico.   

De um modo geral, nos testes realizados com o navio amarrado com o layout assimétrico, verificou-se 
uma ligeira redução das forças máximas nos lançantes de popa (CA1 e CA2). Para esse layout de 
amarração, as forças máximas no través de popa (CA3) são mais elevadas nos testes realizados com 
ondas com um período de pico de 8 e 14 s, mas inferiores nos períodos intermédios.  

As regeiras do navio (CA4 e CA5), tal como era esperado, foram os cabos de amarração com as forças 
máximas mais elevadas. Estes resultados devem-se, quer ao facto de estes cabos serem os mais curtos 
em qualquer um dos dois layouts de amarração estudados (e, portanto, os mais rígidos), quer à sua 
orientação no alinhamento da direcção de propagação da agitação marítima. Assim, de acordo com os 
resultados dos testes em modelo físico reduzido, as regeiras seriam os primeiros cabos de amarração 
do navio a partir, o que está de acordo com a experiência da equipa que habitualmente é responsável 
pela amarração de navios no Posto “A”. 

A análise da Figura 6.44 mostra ainda que, para os períodos de onda intermédios, as forças máximas 
nas defensas são inferiores nos testes realizados com o esquema de amarração simétrico. No entanto, o 
esquema de amarração assimétrico é o que conduz a forças máximas mais baixas quando o período de 
pico da agitação é de 14 s. Para qualquer uma das condições testadas, as forças máximas nas defensas 
instaladas são inferiores às forças de reacção máximas admissíveis. 

As forças médias do décimo superior, / , e as forças significativas, aplicadas nos diferentes elementos 
do sistema de amarração do navio, e para os layouts de amarração assimétrico (ASS) e simétrico (SIM), 
são apresentadas nas Figuras 6.45 e 6.46, respectivamente. Estes resultados são também apresentados 
em valores de protótipo. 

 

 
Figura 6.45 – Forças /  aplicadas nos cabos de amarração e nas defensas, para agitação irregular com 
=2.0 m e vários períodos de pico. Nível de água correspondente a uma preia-mar de águas vivas ( =20 m).  
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Figura 6.46 – Forças significativas aplicadas nos cabos de amarração e nas defensas, para agitação irregular 
com =2.0 m e diferentes períodos de pico. Nível de água correspondente a uma preia-mar de águas vivas. 

A análise comparativa dos resultados apresentados nessas figuras para os dois layouts de amarração 
estudados, permite, de um modo geral, tecer as considerações já anteriormente apresentadas aquando 
da análise das forças máximas aplicadas nos cabos de amarração. 

Importa ainda referir que, no que concerne às forças /  e significativas nas defensas, se verifica uma 
maior proximidade entre os resultados obtidos com o layout de amarração assimétrico e simétrico. Por 
outro lado, as forças aplicadas no través de popa (CA3) são sempre maiores nos testes realizados com 
o layout assimétrico. 

Os resultados apresentados nas Figuras 6.45 e 6.46 mostram também que as forças /  e significativas 
nas regeiras (i.e. cabos mais esforçados) são muito próximas nos dois layouts de amarração estudados. 
A Figura 6.47 apresenta as forças médias aplicadas nos diferentes elementos do sistema de amarração 
do navio. 

Da análise das figuras apresentadas pode também concluir-se que, qualquer que seja a categoria de 
esforços considerada, ou o layout utilizado na amarração do navio, as forças aplicadas na regeira de 
popa (CA4) são sempre superiores às aplicadas na regeira de proa (CA5). Este cabo de amarração 
duplo é aquele que se opõe, de forma mais eficiente, ao movimento de avanço do navio com o sentido 
da proa para a popa (i.e. com o sentido de propagação da agitação marítima), por apresentar uma 
orientação muito próxima da direcção desse movimento. Para os estados de agitação de maior período 
de onda de pico, as forças aplicadas na defensa mais próxima da proa do navio (DF1) são maiores do 
que as aplicadas na DF2. 

Importa ainda referir que, em termos práticos, e das diferentes categorias de esforços considerados na 
análise, a mais importante é, sem dúvida, a força máxima registada em cada elemento do sistema de 
amarração. Com efeito, é este parâmetro que determina a eventual rotura do elemento em causa ou, 
alternativamente, a folga de segurança existente. 
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Figura 6.47 – Forças médias aplicadas nos cabos de amarração e nas defensas, para agitação irregular com 

=2.0 m e vários períodos de pico. Nível de água correspondente a uma preia-mar de águas vivas ( =20 m).  

Movimentos do navio amarrado 

Na análise dos movimentos do navio amarrado foi dada especial atenção aos que, de acordo com 
Bruun, 1983, são mais importantes para a segurança e para a eficiência das operações portuárias que 
têm lugar num terminal de petroleiros. Esses movimentos são o avanço, a deriva e a guinada, ou seja, 
os movimentos do petroleiro no plano horizontal, Figura 3.15. Destes movimentos, a guinada será, 
provavelmente, o menos condicionante, pois os braços de (des)carga estão instalados na zona central 
do Posto “A”, enquanto as válvulas de (des)carga do petroleiro se situam, usualmente, a meio-navio.  

A Figura 6.48 compara a amplitude significativa dos movimentos do navio no plano horizontal, para o 
layout de amarração assimétrico e simétrico. Essa amplitude representa a média do terço superior das 
amplitudes pico-a-pico dos movimentos do navio. 

Uma análise comparativa das amplitudes significativas dos diferentes movimentos do navio amarrado, 
para os dois layouts de amarração estudados, mostra que as diferenças são pequenas, à semelhança do 
que tinha sido observado anteriormente, quando se analisavam as forças nos elementos do sistema de 
amarração.  

A utilização do layout de amarração simétrico conduz a uma ligeira redução da amplitude significativa 
do movimento de deriva, qualquer que seja o período de onda de pico considerado. Pode também ser 
observado, para esse layout, um aumento da amplitude significativa do movimento de guinada, em 
particular para o período de onda de pico de 14 s. Esse aumento de cerca de 20% da amplitude da 
guinada pode estar relacionado com as elevadas forças máximas registadas nas duas defensas, nos 
testes realizados com o layout simétrico e com ondas com um período de pico de 14 s, Figura 6.44, 
embora, nesse aspecto em particular, as diferenças entre os dois layouts estudados, percam significado 
quando são analisadas as forças médias do décimo superior ou as forças significativas, Figuras 6.45 e 
6.46, respectivamente. Esse aumento da amplitude da oscilação de guinada não pode, certamente, ser 
dissociado do importante aumento das forças no través de proa (CA6), quando se utiliza o layout de 
amarração simétrico, qualquer que seja o período de onda ou a categoria de força estimada para esse 
cabo de amarração. 
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Figura 6.48 – Amplitudes significativas dos movimentos do navio amarrado no plano horizontal, para os 

layouts de amarração assimétrico e simétrico. Testes efectuados com agitação irregular, com =2.0 m e 
diferentes períodos de pico, para o nível de água correspondente a uma preia-mar de águas vivas ( =20 m) 

Para as condições de teste analisadas, as modificações introduzidas no layout de amarração do navio 
têm pouca influência na amplitude dos movimentos de avanço, bem como nos movimentos do navio 
no plano vertical. Os resultados obtidos para estes últimos modos de oscilação não são apresentados 
nesta secção. 

Nos testes realizados na primeira fase do estudo em modelo físico, a direcção de propagação das ondas 
geradas era colinear com o eixo longitudinal central do navio (ondas de vante), Figura 6.2. Este facto 
pode explicar o motivo pelo qual as oscilações de avanço apresentam amplitudes significativas mais 
elevadas do que as restantes oscilações do navio amarrado, Figura 6.48. Pese embora o referido, foram 
registadas oscilações de deriva e de guinada de amplitude significativa durante esses testes, sem que 
existisse qualquer solicitação externa relevante a actuar segundo essas direcções. As causas que podem 
justificar estes resultados parecem estar relacionadas com a ‘assimetria’ do layout usado na amarração 
do navio. 

Quando o navio amarrado se movimenta longitudinalmente, no sentido da proa para a popa (ou seja, 
no sentido de propagação da agitação incidente), os lançantes de proa, o través de proa e a regeira de 
popa, tendem a puxar o navio contra as defensas, por efeito da componente transversal das forças que 
são aplicadas nesses cabos de amarração. Nestas condições, a defensa de proa será a mais solicitada. A 
reacção elástica das defensas tenderá, numa fase posterior, a afastar o navio do paramento frontal do 
cais, originando, desse modo, os movimentos de deriva e de guinada, que podem ter uma amplitude 
considerável. Neste aspecto em particular, convém ainda fazer referência à elevada reflectividade das 
defensas instaladas no Posto “A”, que são, como já foi referido anteriormente, do tipo pneumático. 
Quando o navio amarrado se movimenta longitudinalmente, no sentido da popa para a proa, os vários 
eventos processam-se de modo idêntico ao descrito, mas, desta vez, com os lançantes de popa, o través 
de popa e a regeira de proa a puxarem o navio contra as defensas. 

Tendo em conta a situação exposta, é de esperar que o layout de amarração assimétrico, Figura 6.41, 
conduza a movimentos de deriva e de guinada de maior amplitude do que o layout simétrico, Figura 
6.42. O Quadro 6.26 apresenta os quocientes entre as amplitudes significativas dos movimentos de 
deriva e de guinada, e a amplitude significativa do movimento de avanço do navio, para os layouts de 
amarração estudados.  
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Quadro 6.26 – Quocientes deriva/avanço e guinada/avanço para os layouts de 
amarração assimétrico e simétrico. 

Período de onda 
de pico (s) Quociente 

Layout de amarração  

Assimétrico Simétrico 

8 
Deriva/Avanço (m/m) 62% 61% 

Guinada/Avanço (º/m) 44% 50% 

10 
Deriva/Avanço (m/m) 43% 35% 

Guinada/Avanço (º/m) 29% 30% 

12 
Deriva/Avanço (m/m) 46% 43% 

Guinada/Avanço (º/m) 29% 34% 

14 
Deriva/Avanço (m/m) 53% 49% 

 Guinada/Avanço (º/m) 26% 32% 

 

O Quadro 6.26 mostra que o layout de amarração assimétrico é o que conduz aos maiores quocientes 
deriva/avanço, tal como previsto. No entanto, os maiores quocientes guinada/avanço ocorrem quando 
se considera o layout de amarração simétrico. Nesta análise é importante ter presente que as diferenças 
entre os dois layouts de amarração são pequenas, pois apenas diferem no posicionamento de um cabo 
de amarração duplo (CA8). A assimetria é, portanto, fraca. 

Considerações finais 

Na primeira fase do estudo foi construído e ensaiado um modelo físico simplificado do Posto “A” e da 
sua área envolvente. Por esse motivo, as conclusões apresentadas com base na análise dos resultados 
experimentais obtidos devem ser encaradas com alguma reserva, especialmente se extrapoladas para o 
protótipo.  

De facto, os problemas de operacionalidade que por vezes se fazem sentir no Posto “A” resultam, não 
apenas da agitação marítima que, por difracção, contorna a cabeça do quebramar Norte de Leixões, 
chegando à zona de acostagem do navio com uma energia ainda considerável, mas também de outros 
fenómenos físicos que podem ter lugar na vizinhança deste posto de acostagem (secção 5.8), e que não 
puderam ser convenientemente reproduzidos no modelo físico simplificado. 

Com o intuito de obter resultados mais representativos, na segunda fase do estudo experimental, foi 
construído e testado um modelo mais completo e realista do Posto “A” e da sua área envolvente. Esse 
modelo incluiu, por exemplo, o quebramar Norte de Leixões e do molhe Sul. Os resultados da segunda 
fase do estudo são apresentados na secção 6.3. 

Conclusões 

O comportamento de um navio do tipo petroleiro amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros 
do Porto de Leixões foi estudado com base em resultados obtidos com um modelo físico simplificado 
desse posto de acostagem e da sua envolvente. As repercussões da substituição do layout de amarração 
assimétrico (actualmente o mais frequentemente usado) por um layout simétrico, no comportamento 
do navio amarrado, foram analisadas e discutidas. Nessa análise consideraram-se, quer as forças nos 
elementos do sistema de amarração, quer os movimentos do navio no plano horizontal. 

Os resultados apresentados mostraram que a substituição do layout de amarração assimétrico por um 
layout simétrico tem uma influência pouco significativa no comportamento do navio amarrado, quer 
em termos das forças aplicadas nos elementos do sistema de amarração, quer no que diz respeitos às 
amplitudes dos movimentos do navio. Com efeito, as forças de amarração do navio e a amplitude dos 
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seus movimentos estão intimamente relacionadas. Os dois layouts de amarração estudados diferiram, 
apenas, no posicionamento de um cabo de amarração duplo - o primeiro lançante de proa. 

Importa salientar que, da utilização do layout de amarração assimétrico, resultam forças máximas nas 
defensas mais baixas para o estado de agitação marítima de maior período de onda de pico, bem como 
uma distribuição mais uniforme das forças aplicadas nos lançantes de proa do navio, e uma pequena 
redução das forças aplicadas nos lançantes de popa, qualquer que seja o período de onda de pico ou a 
categoria de força considerada. 

No que diz respeito aos movimentos do navio, verificou-se que a utilização do layout de amarração 
simétrico conduz a uma pequena redução da amplitude significativa do movimento de deriva, mas a 
um aumento da amplitude significativa do movimento de guinada. Para as condições analisadas, as 
modificações introduzidas no layout de amarração do navio têm pouca influência na amplitude dos 
movimentos de avanço, bem como nos movimentos do navio no plano vertical.  

As regeiras foram os cabos de amarração do navio mais solicitados nas duas situações de amarração 
estudadas. Por esse motivo, seriam os primeiros cabos a partir. Estes resultados estão de acordo com a 
experiência da equipa que habitualmente é responsável pela amarração de petroleiros no Posto “A” 
(informação transmitida oralmente). 

Nesta primeira fase do estudo, o navio amarrado foi testado sob a acção de agitação marítima de vante. 
Por esse motivo, o modo de avanço é o que apresenta as oscilações de maior amplitude. No entanto, 
nos modos de deriva e de guinada, foram também registadas oscilações de amplitude apreciável. Estes 
resultados foram explicados pelo efeito de acoplamento, entre os modos de oscilação do navio, que é 
introduzido pelo seu sistema de amarração. 

6.2.8.3. Folga sob a quilha do navio e profundidade de água junto ao cais 

Introdução 

A folga disponível abaixo da quilha do navio é, frequentemente, um factor condicionante para muitos 
terminais portuários. Nesses terminais é necessário realizar regularmente operações de manutenção 
dos fundos de serviço nas bacias de aproximação e de acostagem, através de dragagem, de modo a ser 
possível receber os navios de maior calado. Num dado terminal, a folga sob a quilha do navio depende 
também das dimensões desse navio, do seu estado de carga e do nível de maré.  

Com efeito, a folga sob a quilha condiciona, de uma forma significativa, a resposta do navio amarrado, 
PIANC, 1995, e, como se depreende do parágrafo anterior, varia durante o período de tempo em que o 
navio permanece amarrado no cais. Com a redução desse parâmetro, ocorre um importante aumento da 
inércia adicionada do navio, relativamente aos valores de águas profundas, que se traduz num aumento 
generalizado dos seus períodos naturais de oscilação. Importa referir que a importância desse aumento 
depende da proporção entre a inércia adicionada e a própria inércia do navio (i.e. no ar), para o modo 
de oscilação em causa (ver secção 3.7.4.4). 

Nesta secção são apresentados os resultados de testes realizados com o intuito de analisar a influência 
da folga sob a quilha do navio e da profundidade de água junto ao cais, no comportamento de navios 
amarrados. Para tal foi estudado o comportamento de um navio amarrado no Posto “A” do Terminal 
de Petroleiros de Leixões, quando submetido a agitação irregular de vante, para duas profundidades de 
água. São analisadas, quer as forças nos elementos do sistema de amarração, quer os movimentos do 
navio amarrado. Nesta análise dá-se especial destaque aos movimentos do navio com mais influência 
nas condições de operacionalidade de um terminal de petroleiros. 
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Condições de teste 

O estudo da influência da folga abaixo da quilha do navio e da profundidade de água junto ao cais, no 
comportamento de um navio amarrado no Posto “A”, foi efectuado a partir da análise da sua resposta, 
quando sujeito à acção de agitação marítima irregular, para duas profundidades distintas de água junto 
ao cais, . A essas profundidades correspondiam os níveis de água que procuravam reproduzir o nível 
máximo de uma preia-mar de águas vivas (  =20 m) e o nível médio da água do mar ( =18 m). 

Os testes foram realizados com estados de agitação marítima irregular de crista longa, caracterizados 
por uma altura de onda significativa de 2.0 m e pelos seguintes períodos de onda de pico: 8, 10, 12 e 
14 s (valores de protótipo). Os diferentes estados de agitação foram definidos com base no espectro de 
JONSWAP, para um factor de forma igual a 3.3. Com o objectivo de caracterizar convenientemente 
esses estados de agitação, todos os testes foram realizados com sensivelmente 600 ondas. A sequência 
temporal de ondas geradas foi igual nos estados de agitação com o mesmo período de onda de pico. 

O esquema de implantação do modelo físico no tanque de ondas encontra-se esquematizado na Figura 
6.2. Como já foi referido anteriormente, nesta fase recorreu-se a um modelo físico simplificado do 
Posto “A”, em que os fundos foram considerados horizontais e à cota de -16 m (ZHL). O modelo físico 
do navio petroleiro encontrava-se calibrado para a condição de carga máxima, Quadro 6.1, e amarrado 
à estrutura de acostagem com o layout de amarração simétrico, Figura 6.4. O Quadro 6.3 apresenta as 
características dos cabos de amarração e das defensas utilizadas no estudo em modelo físico. A rigidez 
desses elementos foi verificada antes e depois da fase de testes. 

O coeficiente de atrito, , entre o casco do petroleiro (modelo) e os dispositivos que simulam as defensas 
estava compreendido entre 0.11 e 0.13. A força inicial (pré-tensão) em todos os cabos de amarração do 
navio foi fixada entre 100 e 120 kN (aproximadamente 10 a 12 t).  

Forças nos elementos do sistema de amarração 

As forças máximas aplicadas nos elementos do sistema de amarração, para as duas profundidades de 
água estudadas, são apresentadas na Figura 6.49, em valores de protótipo. Esses resultados referem-se 
a testes realizados com o navio submetido à acção de ondas irregulares de crista longa, com uma altura 
significativa de 2.0 m e diferentes períodos de onda de pico. As forças mínimas de rotura dos cabos de 
amarração utilizados ( ) e as forças máximas de reacção das defensas, para uma deformação de 
55%, são também apresentadas na figura. 

As forças máximas aplicadas nos cabos de amarração e nas defensas são claramente mais elevadas nos 
testes realizados para a profundidade de água correspondente ao nível médio do mar, especialmente 
nos testes em que foram reproduzidos os estados de agitação marítima de maior período de onda de 
pico. Importa referir que nas condições em que os testes foram realizados, a redução da profundidade 
de água junto ao cais de 20 para 18 m, origina uma importante diminuição da folga abaixo da quilha 
do navio (33.4%), que passa de cerca de 5.9 m (para o nível da preia-mar de águas vivas) para cerca de 
3.9 m (para o nível médio da água do mar). As repercussões desta modificação no comportamento 
hidrodinâmico do navio amarrado são discutidas no final da presente secção. 

As regeiras são os cabos de amarração que apresentam as forças máximas mais elevadas. De acordo 
com os resultados apresentados na Figura 6.49, esses cabos podem partir para condições de agitação 
marítima (na vizinhança do Posto “A”) caracterizadas por uma altura de onda significativa de 2.0 m, e 
por períodos de onda de pico iguais ou superiores a 12 s, quando se considera uma profundidade de 
água junto ao cais igual a 18 m (o nível médio da água do mar). A regeira de popa (CA4) é o cabo de 
amarração que se opõe mais eficazmente ao movimento de avanço com o sentido da propagação da 
agitação marítima e o que apresenta as forças máximas mais elevadas. 
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Figura 6.49 – Forças máximas aplicadas nos cabos de amarração (CA) e nas defensas (DF) para as duas 

profundidades de água estudadas: preia-mar de águas vivas ( =20 m) e nível médio da água do mar ( =18 m). 

Para as duas profundidades de água consideradas, a defensa mais próxima da proa do navio (DF1) é 
sempre a mais solicitada. Nos testes realizados para uma profundidade de água junto ao cais de 18 m, 
a força máxima admissível nessa defensa é excedida quando o período de pico da agitação incidente é 
igual a 14 s. 

A Figura 6.50 apresenta, para as várias condições de teste, as forças médias, significativas e médias do 
décimo superior, nos elementos do sistema de amarração do navio. A análise desta figura permite tecer 
algumas das considerações já apresentada anteriormente. Como os testes analisados foram realizados 
com o navio amarrado com o layout simétrico, é possível constatar, mais uma vez, que a magnitude 
das forças aplicadas nos dois lançantes de proa do navio (CA7 e CA8) é, na maior parte dos casos, 
substancialmente diferente. 

Movimentos do navio amarrado 

As amplitudes significativas dos movimentos do navio amarrado no plano horizontal, que resultam da 
análise dos testes realizados para as duas profundidades de água estudadas, são apresentadas na Figura 
6.51. Como já foi referido anteriormente, o petroleiro, amarrado no cais com o layout de amarração 
simétrico, foi testado sob acção de ondas irregulares de crista longa, com uma altura significativa de 
2.0 m e diferentes períodos de onda de pico. 

Os resultados apresentados mostram que a redução da folga sob a quilha do navio, por efeito de uma 
diminuição da profundidade de água junto ao cais, conduz a um expressivo aumento das amplitudes 
significativas dos movimentos do navio amarrado no plano horizontal, qualquer que seja o período de 
onda de pico analisado. Os movimentos de grande amplitude observados para a profundidade de água 
correspondente ao nível médio da água do mar estão, evidentemente, associados às forças de elevada 
magnitude registadas nos elementos do sistema de amarração, Figuras 6.49 e 6.50, para essa condição 
de teste. Por exemplo, a amplitude dos movimentos de avanço do navio relaciona-se com a magnitude 
das forças a que as regeiras são submetidas durante os testes. 
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Figura 6.50 – Forças aplicadas nos cabos de amarração (CA) e nas defensas (DF) para as duas profundidades 
de água estudadas: preia-mar de águas vivas ( =20 m) e nível médio da água do mar ( =18 m). Forças médias 

(superior), forças significativas (meio) e forças médias do décimo superior (inferior). 
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Figura 6.51 – Amplitude significativa dos movimentos do navio amarrado no plano horizontal para as duas 

profundidades de água estudadas: preia-mar de águas vivas ( =20m) e nível médio da água do mar ( =18m).  

Considerações finais  

Como se referiu na secção 6.2.8.2, as condições operacionais e de segurança do Posto “A” podem ser 
influenciadas por vários factores e fenómenos físicos (c.f. secção 5.8). Alguns desses fenómenos não 
foram reproduzidos de forma conveniente no modelo físico simplificado do Posto “A” e da sua área 
envolvente, construído para esta primeira fase do estudo. Por esse motivo, as conclusões retiradas com 
base na análise dos resultados experimentais devem ser encaradas com alguma reserva, especialmente 
se forem extrapoladas para o protótipo. 

No intradorso do quebramar Norte do Porto de Leixões, perto da extremidade desta estrutura, existem 
alguns afloramentos rochosos, assim como material resultante dos estragos provocados por algumas 
tempestades violentas no quebramar principal (previamente à construção do quebramar submerso no 
início da década de 80), que aí se foi acumulando. A Figura 6.52 mostra a cabeça do quebramar Norte 
de Leixões para um nível de água próximo de uma baixa-mar de águas vivas, evidenciando a zona 
referida (sotamar da estrutura) e o quebramar submerso de protecção à cabeça do quebramar principal 
(barlamar). No modelo físico simplificado do Posto “A” e da sua área envolvente não foi reproduzida 
nenhuma dessas estruturas. 

 

 
Figura 6.52 – Cabeça do quebramar Norte do Porto de Leixões. 
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Os afloramentos rochosos e o material acumulado no intradorso do quebramar podem constituir um 
obstáculo à normal propagação da agitação marítima, especialmente para os níveis de maré mais 
baixos, influenciando as características das ondas que chegam à zona do Posto ”A”. Este facto pode, 
em certa medida, justificar o porquê de os pilotos do Porto de Leixões, durante as reuniões realizadas 
no âmbito do “Estudo sobre as Condições de Operacionalidade no Terminal Petroleiro do Porto de 
Leixões”, IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005, afirmarem que as condições mais problemáticas, para 
as condições de segurança e de operacionalidade do Posto “A”, ocorrem, usualmente, para níveis de 
maré elevados, próximos da preia-mar ou com ela coincidentes. Existem, no entanto, outras causas que 
podem explicar a maior probabilidade de ocorrência de problemas nesse posto de acostagem para os 
níveis de água mais elevados. A existência de zonas de elevada permeabilidade ao longo do quebramar 
Norte, e em particular no trecho adjacente ao Posto “A”, é uma delas (secção 5.8).  

No modelo construído para a segunda fase do estudo foi reproduzido o quebramar Norte de Leixões, 
incluindo as áreas assinaladas na Figura 6.52. Por outro lado, em alguns testes procurou-se simular o 
efeito da passagem de água através desse quebramar no comportamento de um petroleiro amarrado no 
Posto “A” (secção 6.3). Nessa fase do estudo foram ainda determinados os níveis de agitação na zona 
abrigada pelo quebramar Norte para diversas condições de agitação marítima e profundidades de água. 
Os resultados da análise da difracção são apresentados e discutidos na secção 6.3.9.3. 

A alteração da profundidade de água junto ao Posto “A”, por efeito da variação do nível de maré, tem 
também repercussões no comportamento hidrodinâmico de um navio aí amarrado. Com efeito, a 
redução da folga sob a quilha do navio deverá resultar num aumento da sua inércia adicionada e dos 
factores de amortecimento4 da sua resposta. Como se já se referiu anteriormente, o aumento da inércia 
adicionada do navio tem como consequência um aumento generalizado dos seus períodos naturais de 
oscilação, em particular, da arfagem, do cabeceio, da deriva e da guinada. As repercussões da redução 
da folga sob a quilha do navio fazem-se sentir com menos intensidade segundo os modos de avanço e 
de balanço, uma vez que para estes modos oscilações, a inércia adicionada do navio representa apenas 
uma pequena percentagem do seu deslocamento, PIANC, 1995. 

De acordo com o que foi exposto, seria lícito esperar que a diminuição da profundidade de água junto 
ao Posto “A” desse origem a uma redução (ligeira) da resposta do navio segundo o modo de avanço. A 
redução da amplitude dos movimentos de deriva e de guinada deveria ser um pouco mais significativa, 
uma vez que é expectável que segundo estes modos de oscilação ocorram aumentos mais expressivos 
da inércia adicionada do navio e dos seus factores de amortecimento. Os resultados apresentados nesta 
secção contrariam, no entanto, essa realidade e mostram que com a redução da profundidade de água, 
a amplitude dos movimentos do navio no plano horizontal é mais elevada. Importa ainda acrescentar 
que nas condições em que os testes foram realizados, os movimentos de avanço do navio podem dar 
origem a movimentos de deriva e de guinada de amplitude considerável, devido às características do 
sistema de amarração (c.f secção 6.2.8.2). 

Depois de discutida a influência da folga sob a quilha do navio na sua inércia adicionada e nos factores 
de amortecimento das suas oscilações, importa analisar as repercussões da redução da profundidade de 
água nas condições de agitação marítima reproduzidas na instalação experimental. Nos vários testes 
realizados, a altura de onda significativa incidente no modelo foi controlada através do ajuste do ganho 
                                                      
4 Os movimentos de um navio, por exemplo, devido à acção da agitação marítima, dão origem a escoamentos de 

água que, por conveniência, são divididos em duas componentes: uma proporcional à aceleração e outra à 
velocidade do navio. A primeira origina forças de inércia adicionada, e procura representar a massa de água 
acelerada pelo movimento do navio que se move conjuntamente com este, enquanto a segunda representa o 
amortecimento da resposta do navio devido à transferência de energia para as ondas que são originadas pelos 
seus movimentos, PIANC, 1995. 
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do sistema de geração de ondas. No entanto, os estados de agitação irregular são constituídos por uma 
componente de curto período e por outra de longo período (ou infra-gravítica). Na prática isto significa 
que mesmo mantendo a altura de onda significativa (total) constante, como aconteceu nos testes 
analisados nesta secção, a proporção entre essas duas componentes poderá modificar-se, por exemplo, 
com a alteração da profundidade de água ou do período de onda de pico.  

De facto, na secção 6.2.6.2 concluiu-se que os espectros de variância estimados a partir de resultados 
de testes em que foram reproduzidos estados de agitação marítima caracterizados pela mesma altura de 
onda significativa, forma espectral e período de onda de pico, porém considerando profundidades de 
água distintas, podiam apresentar níveis de energia nas frequências da banda infra-gravítica muito 
diferentes. Por exemplo, a redução da profundidade de água de 20 para 18 m (valores de protótipo) 
resultou num aumento da energia associada a essa banda de frequências da ordem dos 15 a 30%.  

Com efeito, quando as ondas de curto período (ou primárias) se encontram em águas pouco profundas, 
de acordo com a teoria de Longuet-Higgins e Stewart, 1964, a amplitude das ondas de longo período 
ligadas deverá variar com  (assumindo fundos horizontais), em que  representa a profundidade de 
água. Uma vez que os navios amarrados são particularmente sensíveis à energia presente nas baixas-
frequências do espectro, o aumento significativo da amplitude dos movimentos horizontais do navio 
(Figura 6.51), e das forças aplicadas nos elementos do seu sistema de amarração (Figura 6.49), que foi 
observado com a diminuição da profundidade de água na envolvente ao cais, deve resultar do aumento 
do conteúdo energético das frequências da banda infra-gravítica dos estados de agitação reproduzidos 
no modelo físico. 

Conclusões 

Esta secção foi centrada na análise da influência da folga sob a quilha do navio e da profundidade de 
água, no comportamento de um navio amarrado ao Posto “A”, para diferentes estados de agitação 
marítima. Foram estudadas duas profundidades de água junto ao cais: 18 m, que corresponde ao nível 
médio da água do mar; e 20 m, associada ao nível máximo da água numa preia-mar de águas vivas. 

Os resultados apresentados mostraram que a profundidade de água junto ao cais e, consequentemente, 
a folga sob a quilha do navio, condicionam de forma significativa a resposta de um navio amarrado. 
Da passagem de uma profundidade de água de 20 para 18 m resultou um importante aumento, quer das 
forças nos elementos do sistema de amarração, quer das amplitudes significativas dos movimentos do 
navio no plano horizontal. Esse agravamento do comportamento do navio amarrado tende a tornar-se 
mais evidente com o aumento do período de onda de pico. 

Embora a redução da folga sob a quilha tenha como consequência o aumento da inércia adicionada do 
navio e dos factores de amortecimento da sua resposta, o aumento da energia nas frequências da banda 
infra-gravítica dos espectros da agitação marítima com a redução da profundidade de água, permite 
explicar os resultados experimentais obtidos.   

Em termos da distribuição das forças pelos elementos do sistema de amarração mantêm-se válidas as 
considerações tecidas anteriormente, aquando da análise comparativa dos dois layout de amarração 
estudados na secção 6.2.8.2. 

6.2.8.4. Aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses do navio 

Introdução 

As situações de inoperacionalidade em portos marítimos estão, com frequência, relacionadas com a 
movimentação excessiva dos navios amarrados (com a eventual rotura de alguns cabos de amarração) 
induzida pela agitação marítima. Assim, a redução da amplitude desses movimentos é essencial para o 
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aumento da eficiência das operações de carga e descarga do navio, a redução dos custos operacionais 
associados, assim como para a minimização dos riscos de segurança e ambientais, sobretudo quando 
se trata da movimentação de cargas consideradas perigosas. 

A construção de novas obras portuárias de protecção contra a agitação marítima (e.g. quebramares), ou 
a adaptação das estruturas existentes, constituem alternativas de intervenção que visam a redução dos 
problemas de inoperacionalidade causados, essencialmente, pela acção das ondas. Não menosprezando 
a importância dessas estruturas portuárias, pode valer a pena considerar e estudar soluções alternativas, 
que podem ter custos mais baixos e ser igualmente eficientes na minimização dos problemas referidos. 

A aplicação de pré-tensão (ou o aumento das forças de pré-tensão) nos cabos de amarração do navio 
pode constituir uma dessas alternativas. Por exemplo, a utilização de forças de pré-tensão elevadas nos 
traveses do navio permite que este, por efeito das acções do ambiente marítimo-portuário, mantenha o 
contacto com as defensas durante mais tempo, o que possibilita que as forças de atrito desenvolvida na 
interface do navio com as defensas possam contribuir, de uma forma mais efectiva, para a redução da 
amplitude dos movimentos do navio amarrado, Bruun, 1989. Os movimentos do navio e as forças nos 
elementos do sistema de amarração podem ainda ser reduzidos se as frequências naturais de oscilação 
do navio amarrado, devido à modificação das forças de pré-tensão, forem alteradas e se afastarem das 
frequências ressonantes do porto ou das frequências das ondas infra-gravíticas características do local 
em estudo. Estes assuntos foram abordados com mais pormenor na secção 3.7.4.3. 

Esta secção apresenta os resultados de testes realizados com o objectivo de analisar a influência de um 
aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, no comportamento de um navio amarrado no 
Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões. A análise efectuada incide sobre as repercussões 
dessa intervenção, quer na amplitude dos movimentos do navio amarrado, quer na grandeza das forças 
aplicadas nos vários elementos do sistema de amarração.  

Condições de teste 

O estudo da influência do aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses no comportamento 
de um navio amarrado no Posto “A” foi efectuado com base num modelo físico simplificado desse 
posto de acostagem e da sua área envolvente, Figura 6.1. O layout de implantação do modelo físico no 
tanque de ondas encontra-se esquematizado na Figura 6.2. 

Os testes foram realizados com o modelo do navio petroleiro de 105 000 t de peso bruto calibrado para 
a condição de carregamento máximo e amarrado à estrutura de acostagem de acordo com o layout de 
amarração esquematizado na Figura 6.3. Este layout de amarração é ligeiramente assimétrico e o mais 
frequentemente usado pelos navios petroleiros de maior porte que demandam a Leixões. Neste estudo 
considerou-se que os cabos de amarração do navio tinham uma força mínima de rotura de 640 kN e 
que o coeficiente de atrito entre o costado do navio e as defensas era baixo (0.11< <0.13), Quadro 6.5. 
As características dos cabos de amarração e das defensas reproduzidos no estudo em modelo físico são 
apresentadas no Quadro 6.3. 

Os testes experimentais foram realizados com agitação irregular de crista longa, com alturas de onda 
significativas de 1.5 e 2.0 m, e com os seguintes períodos de onda de pico: 10, 12, 14, 16 e 18 s. Esses 
estados de agitação foram definidos com base no espectro de JONSWAP, tendo sido considerado um 
factor de forma igual a 3.3. A sequência temporal de ondas incidentes no modelo foi igual nos estados 
de agitação marítima com o mesmo período de onda de pico. A duração dos testes foi a equivalente à 
geração de 600 ondas. 

O programa de testes compreendeu dois níveis de água: preia-mar de águas vivas (correspondente a 
uma profundidade de água, , igual a 20 m) e nível médio da água do mar ( =18 m). Para analisar o 
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efeito de um aumento da pré-tensão nos traveses foram consideradas duas situações distintas: condição 
de pré-tensão normal, que corresponde a forças iniciais em todos os cabos de amarração da ordem de 
100 a 120 kN; e condição de pré-tensão extra, na qual, partindo da condição normal, a força inicial nos 
traveses do navio foi aumentada para um valor compreendido entre 245 e 265 kN.  

Resultados 

No trabalho realizado, a resposta do navio amarrado foi estudada para diferentes condições de agitação 
marítima. A Figura 6.53 compara as amplitudes dos vários movimentos do navio amarrado (valores 
pico-a-pico) para as duas condições de pré-tensão estudadas. Os resultados apresentados referem-se a 
testes efectuados com agitação irregular, caracterizada por um período de onda de pico igual a 16 s e 
uma altura de onda significativa de 1.5 m, considerando uma profundidade de água junto ao cais igual 
a 20 m. Para cada um dos seis movimentos do navio são apresentadas as amplitudes máximas (Máx), 
as médias do décimo superior (1/10), as significativas (Sign) e as médias (Méd). Importa referir que a 
contagem das oscilações do navio foi realizada com base na técnica dos zeros descendentes, tomando 
como referência a posição de repouso do navio amarrado.  

 

 
Figura 6.53 – Influência de um aumento da pré-tensão nos traveses na amplitude dos movimentos 

do navio amarrado (no protótipo), segundo cada um dos seis graus de liberdade.  

Verifica-se que o aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses é apenas eficaz na redução 
da amplitude dos movimentos de avanço e de deriva, Figura 6.53. Estes movimentos, juntamente com 
os de guinada, são os que mais condicionam a segurança e a eficiência das operações realizadas num 
terminal de petroleiros. A influência da pré-tensão nos movimentos do navio no plano vertical é muito 
ligeira.  

Os resultados obtidos devem estar relacionados com o facto de um aumento da pré-tensão nos traveses 
favorecer o contacto do navio com as defensas, permitindo deste modo tirar maior partido das forças 
de atrito desenvolvidas nessa interface para a redução da amplitude dos movimentos de avanço. Como 
a ocorrência de movimentos de avanço de elevada amplitude pode dar origem a movimentos de deriva 
também de amplitude considerável (devido ao sistema de amarração), a diminuição da amplitude dos 
primeiros contribuiu para a redução dos segundos. 
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Deste modo, no Quadro 6.27 apenas são apresentadas as amplitudes significativas dos movimentos de 
avanço e de deriva para a condição de pré-tensão normal, assim como a redução dessas amplitudes, em 
percentagem, quando a grandeza das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses do navio é aumentada. 
A amplitude significativa de um dado movimento do navio é definida como a média do terço superior 
das amplitudes desse movimento. 

Quadro 6.27 – Influência de um aumento das forças de pré-tensão nos traveses na amplitude significativa 
dos movimentos de avanço e de deriva do navio. 

Amplitude significativa do movimento de avanço (m) 

 
(m) 

 
(m) 

Período de pico da agitação marítima (s) 

10 12 14 16 18 

. % . % . % . % . % 

2.0 
18 1.64 -32 2.46 -4 3.19 -5 3.76 -7 4.66 -3 
20 0.97 -40 1.88 -37 2.39 -25 3.43 -23 3.64 -14 

1.5 
18 0.65 -41 1.27 -22 1.66 -16 1.72 -17 2.34 -16 
20 (-) (-) 0.71 -29 1.00 -25 1.43 -22 1.74 -21 

Amplitude significativa do movimento de deriva (m) 

 
(m) 

 
(m) 

Período de pico da agitação marítima (s) 

10 12 14 16 18 

. % . % . % . % . % 

2.0 
18 0.58 -14 1.15 5 1.73 -1 1.80 -2 2.09 -9 
20 0.42 -23 0.86 -20 1.26 -14 1.85 -19 1.78 -12 

1.5 
18 0.32 -28 0.61 -1 0.87 -4 0.91 -3 1.07 -5 
20 (-) (-) 0.38 -16 0.61 -16 0.78 -13 0.88 -13 

 

Os resultados apresentados mostram que o aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses é 
particularmente eficaz na redução da amplitude dos movimentos de avanço. Para a profundidade de 
água associada a uma preia-mar de águas de vivas ( =20 m), as reduções da amplitude significativa 
desse movimento situaram-se, em geral, entre 20 e 40%, com as reduções mais importantes a serem 
observadas nos testes realizados para os estados de agitação marítima com os períodos de onda de pico 
mais baixos. 

A amplitude dos movimentos do navio amarrado é significativamente maior quando se considera a 
profundidade de água correspondente ao nível médio da água do mar, possivelmente devido à redução 
da profundidade de água e à consequente influência dessa redução nos níveis de energia infra-gravítica 
associados aos estados de agitação marítima reproduzidos. Por outro lado, a redução da amplitude dos 
movimentos de avanço do navio, devido ao aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, é 
menor para a profundidade de água de 18 m, particularmente para as condições de agitação marítima 
mais energéticas. Com efeito, para alturas de onda significativas de 2.0 m e períodos de onda de pico 
superiores a 10 s, a influência do aumento da pré-tensão nos movimentos do navio segundo o modo de 
avanço é praticamente desprezável. Estes resultados podem, de certa forma, ser explicados pelo facto 
de o navio amarrado ressaltar com mais frequência das defensas quando é testado para as condições de 
agitação mais energéticas, estando menos tempo em contacto com elas. 

Os movimentos do navio segundo o modo de deriva são menos influenciados pelo aumento das forças 
de pré-tensão aplicadas nos traveses. Contudo, podem ser obtidas reduções da amplitude significativa 
desse movimento entre 12 e 23% para uma profundidade de água junto ao cais igual a 20 m. Quando o 
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nível médio da água do mar é considerado, a redução da amplitude significativa dos movimentos de 
deriva é insignificante para os estados de agitação com um período de pico superior a 10 s. 

As forças máximas nos elementos do sistema de amarração foram também analisadas. Os resultados 
obtidos mostram que o aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses conduz a um aumento 
das forças máximas nesses cabos de amarração e nas defensas. No entanto, observou-se uma redução 
das forças máximas nos restantes cabos (particularmente nas regeiras) nas situações em que a agitação 
marítima induzia movimentos de amplitude pequena a moderada no navio amarrado. Este resultado 
tem importância pelo facto de as regeiras, devido à sua orientação e comprimento, serem os cabos de 
amarração com as forças máximas mais elevadas (ver secções 6.2.8.2 e 6.2.8.3) e, consequentemente, 
os primeiros a partir. A redução das forças máximas nas regeiras deverá estar associada à importante 
redução dos movimentos de avanço do navio. 

Nos testes realizados para as condições de agitação marítima mais energéticas, e especialmente para a 
profundidade de água de 18 m, as forças máximas nos elementos do sistema de amarração do navio 
aumentaram, ou mantiveram-se sensivelmente constantes, quando foi considerada a condição de pré-
tensão extra. 

Simulação numérica do comportamento de um navio amarrado no Posto “A” 

No âmbito do projecto ‘DOLPHIN’, os resultados do presente trabalho experimental foram comparados 
com os resultados de simulações numéricas do comportamento de um navio amarrado no Posto “A”. 
Para o efeito foi usado o pacote numérico MOORNAV, implementado no LNEC, tendo os resultados 
sido apresentados em Rosa Santos et al., 2009b. Esse pacote numérico foi descrito, sucintamente, na 
secção 3.5.3. 

Tal como na primeira fase do estudo experimental, considerou-se que o navio estava amarrado numa 
situação exposta, com o layout esquematizado na Figura 6.2, sem qualquer estrutura reflectora na sua 
proximidade. A simulação numérica foi realizada para condições de teste idênticas às já apresentadas 
na presente secção. No cálculo das forças exercidas pela agitação no casco do navio foi considerada a 
componente linear que resulta do problema da difracção e as forças de deriva de variação lenta. 

Apesar de terem sido detectadas algumas discrepâncias entre os resultados experimentais e numéricos, 
as simulações efectuadas mostraram uma evolução da amplitude significativa das oscilações do navio, 
com o período de onda de pico dos estados de agitação, idêntica à que foi obtida no estudo em modelo 
físico, quer para a condição de pré-tensão normal, quer para a condição de pré-tensão extra. De facto, os 
resultados numéricos mostraram também a eficácia do aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos 
traveses na redução dos movimentos do navio, especialmente segundo os modos de avanço e deriva. 

As discrepâncias referidas devem resultar do facto de a duração das simulações ser mais pequena no 
estudo numérico do que no experimental, e da utilização de um espectro empírico na caracterização 
dos estados de agitação marítima reproduzidos na instalação experimental em vez das séries temporais 
de elevação da superfície livre da água efectivamente medidas. 

Considerações finais  

A aplicação de forças de pré-tensão nos cabos de amarração pode, em teoria, influenciar a resposta de 
um navio amarrado de duas formas diferentes: através do aumento das forças de atrito desenvolvidas 
entre o casco do navio e a superfície frontal das defensas, e pela modificação dos períodos naturais de 
oscilação do navio no plano horizontal.  

Nesta secção foram apenas analisadas as vantagens decorrentes de um aumento das forças de atrito 
desenvolvidas na interface das defensas com o navio, por efeito de um aumento das forças de pré-
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tensão aplicadas nos traveses. A eficácia desta solução é maior nos casos em que se procura solucionar 
problemas de operacionalidade que estão associados à ressonância da massa de água contida numa 
bacia portuária. De facto, através da selecção criteriosa das características elásticas dos elementos do 
sistema de amarração e das forças de pré-tensão a aplicar nos cabos de amarração, é possível afastar as 
frequências naturais de oscilação do navio no plano horizontal, da gama de frequências ressonantes da 
bacia portuária onde o terminal em estudo se insere, mas também das frequências infra-gravíticas de 
maior energia do espectro de agitação marítima incidente. 

Quando as defensas instaladas no cais apresentam superfícies com um coeficiente de atrito elevado, 
para as mesmas forças de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração, as forças de atrito originadas 
na interface do casco do navio com as defensas são maiores. A influência da utilização de defensas de 
atrito elevado, em combinação com um aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, no 
comportamento de um navio amarrado no Posto “A”, é analisada nas secções 6.2.8.5 e 6.3.10.2. 

Conclusões 

Os resultados do estudo em modelo físico mostraram que através do aumento das forças de pré-tensão 
aplicadas nos traveses do navio se podem conseguir reduções importantes da amplitude significativa 
dos movimentos de avanço, sobretudo para os períodos de onda de pico mais baixos e para a maior 
profundidade de água junto ao cais (preia-mar). As reduções da amplitude dos movimentos de deriva 
foram menos significativas.  

As forças aplicadas nas regeiras durante os testes podem também ser reduzidas através do aumento das 
forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, quando as acções actuantes no navio o fazem experimentar 
movimentos com amplitudes pequenas a moderadas. No entanto, para as situações analisadas, as forças 
máximas nos traveses são sempre mais elevadas na condição de pré-tensão extra. 

Os resultados experimentais obtidos foram comparados com os de um pacote numérico de simulação 
do comportamento de navios amarrados, que está a ser verificado e melhorado no âmbito do projecto 
de I&D ‘DOLPHIN’. Os resultados numéricos eram, regra geral, consistentes com os experimentais, 
embora tivesse sido reconhecida a necessidade de introduzir alguns melhoramentos nesses modelos.  

6.2.8.5. Forças de atrito desenvolvidas na interface do navio com as defensas  

Introdução 

Com o objectivo de melhorar as condições operacionais e de segurança do Posto “A” do Terminal de 
Petroleiros de Leixões, foram estudadas algumas hipóteses de intervenção nesse posto de acostagem. 
O presente trabalho, em particular, procura analisar a influência do coeficiente de atrito na interface do 
casco do navio com as defensas, no comportamento de um navio amarrado, para duas condições de 
pré-tensão nos cabos de amarração. A análise é realizada a partir de resultados de testes experimentais, 
nos quais foi utilizado um modelo físico simplificado do Posto “A” e da sua área envolvente.  

A segunda fase do estudo experimental incluiu também a realização de testes com a mesma finalidade. 
O segundo modelo procurou reproduzir as características do protótipo mais rigorosamente e incluiu o 
quebramar Norte de Leixões, o molhe Sul, o antigo quebramar Norte e parte da Praia de Matosinhos. 
Os resultados dessa fase são apenas apresentados na secção 6.3.10.2, que inclui também uma análise 
comparativa dos resultados obtidos com os dois modelos físicos. 

Neste trabalho é dado especial destaque aos movimentos do navio com maior influência nas condições 
operacionais e de segurança num terminal para petroleiros. No entanto, os movimentos do navio no 
plano vertical são também analisados. 
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Condições de teste 

Com o intuito de avaliar a influência do coeficiente de atrito, , no comportamento do navio amarrado, 
foram consideradas duas superfícies distintas de contacto da defensa com o casco do navio. A primeira 
resulta da utilização do dispositivo original de simulação de defensas, que apresenta uma extremidade 
de contacto com o navio em polietileno (defensas base). Para a simulação da segunda, a extremidade 
do dispositivo de simulação foi adaptada de modo a proporcionar maior atrito na interface com o casco 
do navio e, portanto, reproduzir condições mais próximas da realidade (defensas pneumáticas). A 
adaptação consistiu na aplicação de um recobrimento em borracha de etileno-propileno-dieno sobre a 
extremidade referida (defensas em EPDM). O Quadro 6.28 apresenta o ângulo e o coeficiente de atrito 
estático entre as duas superfícies de recobrimento das defensas e o navio, em plástico reforçado com 
fibra de vidro.  

Quadro 6.28 – Ângulos e coeficientes de atrito para as superfícies consideradas. 

Material Ângulo de atrito (º) 

Originais 6.1 – 7.3 0.11 – 0.13 

EPDM 24.4 – 25.7 0.45 – 0.48 

 

A influência do coeficiente de atrito no comportamento de um navio amarrado no Posto “A” foi 
analisada para duas condições de pré-tensão nos cabos de amarração: na condição de pré-tensão 
normal, as forças iniciais (situação de repouso) em todos os cabos de amarração eram da ordem dos 
100 a 120 kN; enquanto na condição de pré-tensão extra, a força inicial nos traveses foi aumentada 
para um valor compreendido entre 245 e 265 kN, e mantiveram-se as forças nos restantes cabos de 
amarração no intervalo definido para a condição normal. Importa referir que estas forças de pré-tensão 
(valores de protótipo) se referem a cada um dos dois cabos que são lançados em cada direcção para 
amarrar o navio ao cais. No modelo físico, esses cabos são reproduzidos por apenas um, calibrado de 
forma a apresentar as características do par que representa. As forças iniciais nas defensas situavam-se 
entre 490 e 545 kN nos testes realizados para a condição de pré-tensão normal, e entre 705 e 750 kN 
nos testes realizados para a condição de pré-tensão extra. 

Este estudo foi efectuado com o modelo físico simplificado do Posto “A” e da sua área envolvente, 
Figura 6.1. O layout de implantação do modelo físico no tanque de ondas encontra-se esquematizado 
na Figura 6.2. Os testes foram realizados com o modelo do navio petroleiro de 105 000 t de peso bruto 
calibrado para a condição de carregamento máximo (Quadro 6.1), e amarrado à estrutura de acostagem 
com o layout esquematizado na Figura 6.3. Este layout é ligeiramente assimétrico e corresponde ao 
layout de amarração mais frequentemente utilizado pelos navios de maior porte que usam o Posto “A”, 
sendo composto por oito cabos de amarração duplos. O Quadro 6.3 apresenta as características dos 
cabos de amarração e das defensas utilizadas no estudo em modelo físico. 

Os testes experimentais foram realizados com agitação irregular de crista longa, com alturas de onda 
significativas de 1.5 e 2.0 m, e com os seguintes períodos de onda de pico: 10, 12, 14, 16 e 18 s. Esses 
estados de agitação marítima foram definidos com base no espectro de JONSWAP, considerando um 
factor de forma igual a 3.3. A sequência temporal de ondas geradas foi igual nos estados de agitação 
marítima com o mesmo período de onda de pico. A duração dos testes foi a equivalente à geração de 
aproximadamente 600 ondas. Os testes foram realizados com uma profundidade de água junto ao cais 
igual a 18 m (valores de protótipo), que corresponde, sensivelmente, ao nível médio da água do mar no 
local. 
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Nota introdutória 

As intervenções no sistema de amarração estudadas incluíram a modificação da superfície de contacto 
da defensa com o casco do navio e a alteração da condição de pré-tensão nos cabos de amarração. Esta 
secção visa o estabelecimento de uma metodologia para a avaliação da influência dessas intervenções 
no comportamento de um petroleiro amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões e, 
simultaneamente, a sua fundamentação. 

As Figuras 6.54 e 6.55 comparam as amplitudes dos vários movimentos do navio amarrado (valores 
pico-a-pico), para diferentes combinações de defensas (i.e. coeficientes de atrito na interface do casco 
do navio com a defensa) com condições de pré-tensão nos cabos de amarração.  

 

 
Figura 6.54 – Amplitudes dos movimentos do navio amarrado no plano horizontal (valores no protótipo), 

para diferentes combinações de defensas com condições de pré-tensão nos cabos de amarração. 

Os resultados apresentados são relativos a testes realizados na primeira fase do estudo, com estados de 
agitação irregular, caracterizados por uma altura de onda significativa, , de 2.0 m e um período de 
onda de pico, , de 14 s, para uma profundidade da água junto ao cais igual a 18 m (protótipo). Para 
cada um dos movimentos são apresentadas as amplitudes máximas (Max), médias do décimo superior 
(1/10), significativas (Sign) e médias (Med). A contagem dessas oscilações foi efectuada com base na 
técnica dos zeros descendentes, tendo como referência a posição de repouso do navio amarrado. 

As modificações introduzidas no sistema de amarração têm repercussões, essencialmente, nos modos 
de oscilação do navio no plano horizontal, isto é, nos movimentos de avanço, deriva e guinada. Os 
modos de oscilação no plano vertical são menos sensíveis à alteração das características do sistema de 
amarração, especialmente os modos de arfagem e de cabeceio.  

Em geral, do aumento do coeficiente de atrito na interface do casco do navio com as defensas e das 
forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, resulta uma redução da amplitude dos vários movimentos 
do navio, qualquer que seja a categoria de movimento analisada. Contudo, os resultados apresentados 
nas Figuras 6.54 e 6.55 (que servem apenas de exemplo) mostram algumas excepções, essencialmente, 
segundo os modos de balanço e de guinada.  
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Figura 6.55 – Amplitudes dos movimentos do navio amarrado no plano vertical (valores no protótipo), 

para diferentes combinações de defensas com condições de pré-tensão nos cabos de amarração.  

A amplitude máxima da oscilação refere-se, por definição, à máxima oscilação pico-a-pico registada, 
segundo um determinado modo de oscilação do navio, durante a duração do teste. Trata-se, portanto, 
de um parâmetro extremo, que se poderá relacionar com as condições-limite de segurança de um navio 
amarrado. Em condições normais de utilização, a atenção está centrada, essencialmente, na eficiência e 
na segurança das operações de carga e descarga do navio. Nestes casos, poderá justificar-se a adopção 
de um parâmetro mais representativo do comportamento do navio, no qual a importância de oscilações 
individuais (extremas) se possa diluir na média da amplitude das oscilações acima de uma determinada 
oscilação de referência.  

Um parâmetro do tipo referido poderá também ser o mais adequado nas situações em que se pretende 
fazer uma análise comparativa da eficácia de diferentes intervenções no sistema de amarração, como é 
o caso do presente estudo. Assim, a análise da influência do coeficiente de atrito na interface do casco 
do navio com as defensas, no comportamento de um navio amarrado, para as duas condições de pré-
tensão, é realizada tendo por base a amplitude significativa das oscilações do navio amarrado (definida 
como a média do terço superior das amplitudes pico-a-pico dos movimentos do navio). 

Importa ainda referir que a análise das séries temporais dos movimentos do navio amarrado mostrou 
que, em algumas situações, o parâmetro amplitude máxima da oscilação dependia, significativamente, 
da técnica de contagem de oscilações utilizada, ou seja, se se tratava da técnica dos zeros ascendentes 
ou descendentes. Esta constatação contribuiu também para a escolha efectuada. 

Neste trabalho é dada uma atenção especial aos movimentos do navio que são mais importantes para a 
segurança e para a eficiência das operações portuárias que têm lugar num terminal para petroleiros, 
Bruun, 1983. Esses movimentos são o avanço, a deriva e a guinada, ou seja, os movimentos do navio 
no plano horizontal. Deste conjunto, a guinada é, provavelmente, o movimento menos condicionante, 
uma vez que os braços de (des)carga estão instalados na zona central do Posto “A” e, normalmente, as 
válvulas de (des)carga do navio situam-se, sensivelmente, a meio-navio. No entanto, os movimentos 
do navio no plano vertical são também analisados. 
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Movimentos do navio no plano horizontal 

De seguida é analisada a influência do coeficiente de atrito na interface do navio com as defensas, e do 
aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, no comportamento de um navio amarrado no 
Posto “A”, segundo os modos de oscilação no plano horizontal. A Figura 6.56 compara a redução da 
amplitude significativa dos movimentos do navio, de três combinações de coeficientes de atrito com 
condições de pré-tensão nos cabos de amarração, relativamente a uma condição de referência. Nessa 
condição, as forças iniciais nos cabos de amarração são as correspondentes à condição de pré-tensão 
normal e simularam-se defensas com um baixo coeficiente de atrito na interface com o casco do navio. 
Os resultados são apresentados em função do período de pico da agitação marítima e para duas alturas 
de onda significativas,  . 

A análise global dos resultados apresentados permite constatar que a condição que combina defensas 
com um coeficiente de atrito elevado com um aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, 
é a que conduz a reduções mais expressivas das amplitudes significativas dos movimentos do navio no 
plano horizontal. Por outro lado, quando as defensas instaladas no cais apresentam um coeficiente de 
atrito baixo, o simples aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses não conduz a reduções 
tão significativas da amplitude desses movimentos.  

Nas condições em que o estudo foi efectuado, a simples substituição das defensas-base por defensas de 
elevado coeficiente de atrito, foi mais eficaz na redução da amplitude significativa dos movimentos do 
navio, do que o aumento das forças de pré-tensão nos traveses, com defensas de baixo atrito instaladas 
no cais. Com efeito, o aumento das forças de pré-tensão nos traveses conduz a melhores resultados 
quando as defensas instaladas no cais apresentam um coeficiente de atrito elevado na interface com o 
casco do navio. 

Nesse aspecto, e pondo de parte questões relacionadas com a reflectividade, as defensas pneumáticas 
instaladas no Posto “A”, ao proporcionam um coeficiente de atrito muito elevado na interface com o 
costado do navio, são uma solução adequada quando se pretende minimizar os movimentos do navio 
amarrado (especialmente o avanço). Por outro lado, melhorarão a eficácia de um hipotético aumento 
da pré-tensão aplicada nos cabos de amarração do navio. Outras soluções comerciais (e.g. defensas do 
tipo cónico), com um comportamento menos reflectivo, podem ter como inconveniente a necessidade 
de serem instaladas em associação com painéis frontais de baixo atrito, que se destinam a minimizar 
os esforços de corte nestes elementos.  

Dos movimentos do navio no plano horizontal, o avanço é aquele cuja amplitude é mais fortemente 
reduzida com as alterações operadas no sistema de amarração (em relação à condição de referência). 
Quando se recorre à utilização de defensas de elevado coeficiente de atrito, em combinação com um 
aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, a redução da amplitude significativa dessas 
oscilações situa-se, em geral, entre 50 e 75%, com a maior redução a ocorrer para os períodos de onda 
de pico mais baixos.  

A redução da amplitude significativa do movimento de deriva, ainda que menos expressiva do que a 
observada para o movimento de avanço, pode atingir cerca de 45% na condição em que as forças de 
atrito na interface do navio com as defensas são mais elevadas (i.e. PT-E & DF-EPDM), Figura 6.56. 
Os resultados obtidos para este modo de oscilação podem parecer estranhos à primeira vista, dado que 
essas forças de atrito devem actuar, principalmente, segundo a direcção longitudinal, quando o navio 
se move tangencialmente às defensas, e não quando o navio se afasta, transversalmente, do cais. No 
entanto, quando o navio se movimenta segundo a direcção longitudinal, as componentes transversais 
das forças aplicadas nos cabos de amarração puxam-no para o cais. Da acção dessas forças sobre o 
navio resulta a compressão das defensas.  
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Figura 6.56 – Redução da amplitude significativa dos movimentos do navio no plano horizontal, para diferentes 
intervenções no sistema de amarração e em relação a uma condição de referência.  

Numa fase posterior, o navio tenderá a afastar-se do cais, por efeito da reacção elástica das defensas, 
que assim restituem ao navio grande parte da energia que foi absorvida durante a fase de compressão. 
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Deste processo podem resultar movimentos de deriva com uma amplitude mais ou menos significativa, 
dependendo da amplitude dos movimentos de avanço que estiveram na sua origem. Tendo em conta o 
referido, as importantes reduções da amplitude dos movimentos de deriva registadas devem resultar, 
em grande medida, da diminuição da amplitude dos movimentos de avanço, dado que é segundo esta 
direcção que as forças de atrito desenvolvidas na interface do navio com as defensas actuam. 

Regra geral, verifica-se uma tendência de decréscimo da redução da amplitude das oscilações com o 
aumento do período de onda de pico, qualquer que seja o modo de oscilação do navio e a modificação 
introduzida no sistema de amarração. Com efeito, o acompanhamento de alguns testes experimentais 
permitiu constatar que, com o aumento do período de onda, o tempo que o navio passa em contacto 
com as defensas tende a diminuir. Este comportamento do navio pode explicar a redução da eficiência 
das intervenções no sistema de amarração consideradas, para os períodos de onda mais elevados. No 
entanto, observam-se algumas excepções a essa tendência geral para o período de onda de pico de 10 s, 
que são mais evidentes nos modos de deriva e de guinada, nos testes efectuados para uma altura de 
onda significativa igual a 1.5 m. Estes resultados devem estar relacionados com as pequenas amplitudes 
dos movimentos experimentados pelo navio amarrado para essas condições de teste, que diminuem a 
margem para a sua redução, Quadro 6.29. 

Quadro 6.29 – Amplitudes significativas dos movimentos de deriva e de guinada, para diferentes 
características do sistema de amarração. Testes com  = 1.5 m (valores de protótipo). 

Movimento Deriva (m) Guinada (º) 

 (s) 10 12 10 12 

Referência 0.322 0.632 0.234 0.442 

PT-E & DF-B 0.237 0.616 0.197 0.436 

PT-N & DF-EPDM 0.261 0.343 0.154 0.298 

PT-E & DF-EPDM 0.232 0.373 0.157 0.203 

PT-E – Condição de pré-tensão Extra;  
PT-N – Condição de pré-tensão Normal;  
DF-B – Defensas-base, isto é, com recobrimento em polietileno;  
DF-EPDM – Defensas com recobrimento em EPDM. 

 

Outra constatação interessante reside no facto de a redução da amplitude significativa dos movimentos 
de avanço e de deriva, para a condição de pré-tensão extra e para as defensas de baixo atrito, diminuir, 
acentuadamente, na transição do período de onda de pico de 10 para 12 s. A partir dos 12 s observa-se 
uma tendência de variação mais suave da redução da amplitude desses movimentos com o aumento do 
período de onda de pico. Este tipo de comportamento parece indicar que, a partir do momento em que 
as forças de atrito desenvolvidas na interface do navio com as defensas são vencidas, a contribuição do 
aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses para a redução da amplitude dos movimentos 
do navio se reduz consideravelmente. 

Para os movimentos de guinada, os efeitos positivos associados, quer à utilização de defensas com um 
coeficiente de atrito elevado, quer ao aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, tendem 
a atenuar-se mais rapidamente com o aumento do período de pico da agitação marítima. Na situação 
mais extrema, ou seja, condição de pré-tensão extra e defensas de baixo atrito, para períodos de onda 
superiores a 10 s, pode mesmo ocorrer um agravamento dessas oscilações (em relação à condição de 
referência) superior a 30%. Estes resultados verificam-se, quer para alturas de onda significativas de 
1.5 m, quer de 2.0 m. Quando são utilizadas defensas de atrito elevado, continua a poder observar-se 
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uma expressiva diminuição da redução da amplitude significativa da guinada em relação à condição de 
referência. No entanto, no pior dos casos, o agravamento dessa oscilação é inferior a 5%. 

O agravamento das oscilações do navio, na sequência das intervenções estudadas no seu sistema de 
amarração, não se verifica apenas segundo o modo de guinada. De seguida analisam-se os movimentos 
do navio amarrado segundo os modos de oscilação no plano vertical.  

Movimentos do navio no plano vertical 

A influência do coeficiente de atrito na interface do casco do navio com as defensas, e do aumento das 
forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, no comportamento de um navio amarrado no Posto “A”, 
segundo os modos de oscilação verticais, pode ser analisada com base nos resultados apresentados na 
Figura 6.57. Esta figura compara a redução da amplitude significativa dos movimentos do navio, de 
três combinações de coeficientes de atrito com condições de pré-tensão, relativamente à condição de 
referência (PT-N & DF-B). Os resultados são apresentados em função do período de pico da agitação 
marítima e para duas alturas de onda significativas,  . 

Os resultados apresentados mostram que, regra geral, o sistema de amarração tem pouca influência nos 
movimentos verticais do navio. Adicionalmente, do aumento das forças de atrito na interface do navio 
com as defensas pode resultar, tanto uma diminuição, com um aumento das amplitudes significativas 
dos movimentos de arfagem, balanço e cabeceio. 

A condição que considera a utilização de defensas de atrito elevado em conjunto com um aumento das 
forças de pré-tensão aplicadas nos traveses é a que apresenta, relativamente à condição de referência, 
as maiores reduções das amplitudes significativas dos movimentos de arfagem e de cabeceio. Essas 
reduções podem chegar a 16% e a 11%, no caso da arfagem e do cabeceio, respectivamente, Figura 
6.57. Os resultados são menos satisfatórios para as restantes condições testadas. 

Dos três movimentos do navio no plano vertical, o balanço é o mais influenciado pelas características 
do sistema de amarração. Este resultado era, contudo, de esperar, tendo em conta o que já foi referido 
na secção 6.2.7.4. Contrariamente ao observado nos restantes modos de oscilação verticais, o aumento 
das forças de atrito na interface do navio com as defensas pode conduzir a um importante aumento da 
amplitude significativa das oscilações de balanço, relativamente à condição de referência, Figura 6.57. 
Esse aumento (agravamento) é máximo para o período de 16 s, atingindo 47% para uma  =1.5 m e 
34% para uma  =2.0 m. Nas condições de teste em que as forças de atrito na interface do navio com 
as defensas são menores, o agravamento da amplitude da oscilação de balanço, em relação à condição 
de referência, é menos significativo. Por exemplo, para a condição de teste que considera a utilização 
de defensas de baixo atrito em combinação com um aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos 
traveses, as reduções da amplitude dessa oscilação podem atingir os 9%, enquanto os aumentos dessas 
amplitudes são sempre inferiores a 5%. 

Importa realçar que para os períodos de onda de pico de 12 e 14 s (embora para o primeiro período de 
uma forma menos evidente), os resultados obtidos segundo o modo de oscilação de balanço, para as 
diferentes intervenções no sistema de amarração estudadas, são melhores do que os conseguidos para 
os restantes períodos de onda.  

A Figura 6.58 apresenta a variação das amplitudes máxima e significativa da oscilação de balanço, em 
função do período de onda de pico da agitação, para as duas alturas de onda significativas estudadas e 
para as diferentes combinações de defensas com condições de pré-tensão nos cabos de amarração. 

De um modo geral, observa-se uma tendência de aumento das amplitudes máxima e significativa da 
oscilação de balanço, com o aumento do período de onda de pico da agitação marítima, Figura 6.58. 
No entanto, as curvas apresentadas exibem um pico de amplitude para o período de onda de 14 s. Este 
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pico é mais ou menos evidente, dependendo das características dos sistemas de amarração estudados e 
da categoria de movimento considerada.  

 

Figura 6.57 – Redução da amplitude significativa dos movimentos do navio no plano vertical, para diferentes 
intervenções no sistema de amarração e em relação a uma condição de referência.  
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Figura 6.58 – Variação das amplitudes máxima e significativa da oscilação de balanço do navio, em função do 
período de pico da agitação marítima, para as alturas de onda significativas de 1.5 e 2.0 m, e para as diferentes 

condições de teste. 

O pico de amplitude observado para o período de 14 s está associado ao período natural da oscilação 
de balanço do navio, que foi determinado experimentalmente para as condições de teste analisadas 
(secção 6.2.7.4). O Quadro 6.20 mostra que o período natural da oscilação de balanço é praticamente 
insensível à modificação das características do sistema de amarração, e toma o valor médio de 14 s 
quando a profundidade de água junto ao cais é de 18 m. 

No entanto, o amortecimento da oscilação de balanço é muito influenciado pelas características do 
sistema de amarração, em particular pelas forças de atrito desenvolvidas na interface do navio com as 
defensas, Quadro 6.20. Para as condições analisadas, esse amortecimento é máximo para a condição 
“PT-E & DF-EPDM” ( =0.426) e mínimo para a condição de referência ( =0.276). Este aumento do 
amortecimento da oscilação de balanço, relativamente à condição de referência, permite explicar o 
comportamento mais favorável do navio, segundo este modo de oscilação, na proximidade do período 
de onda de pico de 14 s, Figura 6.57. Com efeito, para a condição “PT-E & DF-EPDM”, o pico de 
amplitude observado para o período de onda de 14 s deixa de ser tão evidente, Figura 6.58. A variação 
da redução da amplitude da oscilação de balanço é tão mais acentuada na aproximação a esse período 
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ressonante do navio quanto maior é o amortecimento associado a essa oscilação, Figura 6.57. A maior 
influência das características do sistema de amarração na oscilação de balanço resulta do facto de, para 
este modo de oscilação do navio, o amortecimento por radiação ser reduzido e as forças de restituição 
hidrostática pouco importantes.  

Uma vez que o período natural da oscilação de balanço é pouco sensível à alteração das características 
do sistema de amarração, e o amortecimento dessa oscilação aumenta com a grandeza das forças de 
atrito desenvolvidas na interface do navio com as defensas, importa perceber o motivo pelo qual, para 
algumas das intervenções no sistema de amarração estudadas, se verifica um aumento da amplitude 
dessa oscilação, em relação à condição de referência, que assume maior expressão na condição “PT-E 
& DF-EPDM” e para períodos de onda afastados do período natural da oscilação de balanço, Figura 
6.57. Como foi referido em 6.2.7.4, as defensas podem apresentar um comportamento ambivalente no 
que diz respeito à oscilação de balanço.  

Neste trabalho, o navio foi submetido, apenas, à acção de agitação marítima de vante (ou de proa). 
Nestas condições, sem nenhuma força externa significativa a actuar segundo a direcção transversal ao 
navio, as forças de atrito elevadas desenvolvidas na interface com as defensas podem contribuir para 
que este, em contacto com as defensas durante uma parte substancial do teste experimental, e de certa 
forma impedido de se movimentar na direcção longitudinal, passe a apresentar oscilações de balanço 
de amplitude apreciável. Vencidas estas forças de atrito, o navio poderá deslizar na longitudinal e, 
eventualmente, por efeito desse movimento, aproximar-se ou afastar-se das defensas. 

A hipótese referida explica o aumento da oscilação de balanço sem, contudo, entrar em contradição 
com os resultados apresentados na Figura 6.56, para os modos de oscilação de avanço e de deriva. O 
facto de o agravamento da amplitude dos movimentos de balanço ser menor nos testes realizados com 
uma altura de onda significativa de 2.0 m, condições para as quais o navio tende a perder mais vezes o 
contacto com as defensas, devido a maior energia dos estados de agitação gerados, permite sustentar a 
hipótese referida.  

Considerações finais e conclusões 

Nesta secção foi analisada a influência do coeficiente de atrito na interface do navio com as defensas, 
no comportamento de um navio amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões, para 
duas condições de pré-tensão nos cabos de amarração. Essa análise foi baseada nos resultados obtidos 
com um modelo físico simplificado desse posto de acostagem, construído à escala geométrica 1/100. 
A eficácia de cada um dos sistemas de amarração estudados foi avaliada em relação a uma condição de 
referência, na qual as forças iniciais nos cabos de amarração são as correspondentes à condição de pré-
tensão normal, e as defensas instaladas no posto de acostagem apresentavam um coeficiente de atrito 
baixo na interface com o casco do navio. 

Os resultados apresentados mostraram que o aumento das forças de atrito na interface do navio com as 
defensas contribui, efectivamente, para a redução da amplitude significativa dos movimentos do navio 
no plano horizontal. Dos movimentos analisados, o avanço é aquele cuja amplitude é mais fortemente 
reduzida com as alterações operadas no sistema de amarração. Para a condição “PT-E & DF-EPDM”, 
a redução da amplitude dessas oscilações ficou compreendida entre 50 e 75%. A redução da amplitude 
dos movimentos de deriva é menos significativa, nunca excedendo os 45%. Para o modo de guinada 
foram obtidas reduções inferiores a 30%. Além disso, verificou-se que a eficácia de qualquer uma das 
intervenções estudadas para o sistema de amarração tendia a diminuir com o aumento do período de 
onda de pico. 
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Nas condições em que o estudo foi efectuado, a simples substituição das defensas-base por defensas de 
atrito elevado revelou-se mais eficaz, na redução da amplitude significativa dos movimentos do navio 
no plano horizontal, do que o aumento das forças de pré-tensão nos traveses, com defensas de baixo 
atrito instaladas no cais. Além disso, o aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses é mais 
eficaz quando as defensas instaladas no cais apresentam um coeficiente de atrito elevado na interface 
com o navio.  

De um modo geral, o sistema de amarração tem pouca influência nos movimentos do navio no plano 
vertical, sobretudo no caso da arfagem e do cabeceio. Por outro lado, o aumento das forças de atrito na 
interface do navio com as defensas pode resultar, tanto numa diminuição, como num aumento das 
amplitudes significativas desses movimentos. Verificou-se ainda que a componente do amortecimento 
da oscilação de balanço devida ao sistema de amarração do navio tem um papel de relevo na redução 
da amplitude dessas oscilações na proximidade do seu período de ressonância. 

A segunda fase do estudo incluiu também a realização de testes com o objectivo de avaliar a influência 
das forças de atrito desenvolvidas na interface do casco do navio com as defensas, no comportamento 
de um navio amarrado. Para o efeito foi utilizado um modelo mais próximo da realidade. Os resultados 
dessa fase são apresentados na secção 6.3.10.2, a qual inclui também uma análise comparativa dos 
resultados obtidos com os dois modelos físicos. 

6.2.9. SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para a primeira fase do estudo experimental foi construído um modelo simplificado do Posto “A” e da 
sua área envolvente. Esse modelo físico incluiu a reprodução da estrutura de acostagem e amarração, 
das características elásticas dos cabos de amarração e das defensas e, naturalmente, das propriedades 
estáticas e dinâmicas do navio. A profundidade de água foi considerada uniforme (fundos à cota -16 m 
ZHL). Os objectivos estabelecidos para esta fase consistiram na clarificação da contribuição de alguns 
fenómenos (identificados em estudos anteriores) para as condições operacionais e de segurança do 
Posto “A”, na análise da eficácia de algumas soluções de intervenção propostas em estudos anteriores, 
bem como na apresentação de novas soluções de intervenção com base nos resultados obtidos. 

No início dessa fase foi realizado um conjunto de testes preliminares com o objectivo de calibrar e de 
caracterizar as condições de agitação na zona de implantação do modelo físico e, simultaneamente, 
analisar o comportamento à reflexão da praia dissipadora instalada no tanque de ondas. 

Na caracterização das condições de agitação na zona de implantação do modelo, a energia associada 
aos espectros de variância estimados para os estados de agitação marítima reproduzidos na instalação 
experimental foi dividida numa componente de curto período e numa componente infra-gravítica. Os 
resultados experimentais mostraram que os níveis de energia infra-gravítica aumentam com a altura de 
onda significativa da componente de curto período e com o período de onda de pico, e com a redução 
da profundidade de água no tanque de ondas. 

Apesar de ter sido observada uma concentração preferencial de energia em frequências infra-gravíticas 
próximas das frequências naturais do tanque de ondas, concluiu-se que qualquer fenómeno ressonante 
que aí tenha lugar tem, forçosamente, de ter um factor de amplificação pequeno. Assim, embora não se 
possa afirmar, de forma categórica, que não ocorrem fenómenos de natureza ressonante no interior da 
instalação experimental, estes, a existirem, devem ter pouca influência nos resultados obtidos. Importa 
acrescentar que foram tomadas todas as medidas possíveis tendo em vista a minimização do tipo de 
fenómenos referidos. Por outro lado, essa distribuição não uniforme de energia pelas frequências infra-
gravítica e pelas quatro sondas utilizadas pode ter outras causas, nomeadamente o desenvolvimento de 
um padrão parcialmente estacionário na instalação experimental devido à sobreposição das ondas de 
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longo período ligadas incidentes com as ondas de longo período livres radiadas da praia dissipadora, a 
existência de trocas de energia entre as ondas de longo período livres e os agrupamentos de ondas de 
curto período incidentes e vice-versa. O próprio espectro de segunda ordem que resulta das interacções 
onda-onda entre as componentes de curto período deve apresentar uma concentração de energia mais 
elevada em algumas frequências da banda infra-gravítica. 

Na fase que precedeu o início de cada uma das séries de testes foram realizadas experiências tendo em 
vista a caracterização do comportamento dinâmico do navio livre e amarrado. A análise de algumas 
dessas experiências permitiu obter conclusões que serviram de base à interpretação dos resultados dos 
testes experimentais. Verificou-se que os períodos naturais de oscilação do navio no plano horizontal, 
influenciados pelas características do sistema de amarração, são relativamente elevados e superiores 
aos dos modos de oscilação vertical.  

Durante a primeira fase do estudo em modelo físico, foi estudado, para diferentes condições de teste, o 
comportamento de um navio amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões. Devido à 
impossibilidade de reproduzir nesse modelo simplificado o fenómeno da difracção em torno da cabeça 
do quebramar Norte, bem como as reflexões no talude exterior do molhe Sul e na Praia de Matosinhos, 
foram definidas condições de agitação marítima realistas, que tiveram em consideração a localização 
desse posto de acostagem, bem como os resultados de simulações numéricas da propagação de estados 
de agitação marítima relativamente energéticos para o interior do Porto de Leixões.  

No estudo experimental foram incluídas séries de testes de natureza marcadamente prática e outras de 
carácter mais académico. Os resultados analisados visaram estudar a influência, no comportamento do 
navio amarrado, dos seguintes factores: 
• reprodução do carácter irregular da agitação marítima nos estudos experimentais; 
• layout de amarração do navio no cais; 
• folga sob a quilha do navio e profundidade de água junto ao cais; 
• aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses do navio; 
• forças de atrito desenvolvidas na interface do navio com as defensas. 

O trabalho experimental realizado permitiu realçar a importância da reprodução do carácter irregular 
da agitação marítima nos estudos em modelo físico em que se pretende avaliar o comportamento de 
navios amarrados em portos. A utilização de agitação regular conduz a uma significativa subavaliação 
da resposta do navio no plano horizontal. Estes resultados são tanto mais importantes quanto o facto 
dos movimentos horizontais serem os que mais influenciam as condições operacionais e de segurança 
num terminal para navios do tipo petroleiro. 

A substituição do layout de amarração mais usual no Posto “A” (assimétrico) por um layout simétrico 
tem pouca influência no comportamento do navio amarrado, quer em termos da grandeza das forças 
aplicadas nos elementos do seu sistema de amarração, quer no que diz respeitos às amplitudes dos seus 
movimentos. Importa acrescentar que os dois layouts estudados diferiram, apenas, no posicionamento 
de um cabo de amarração duplo - o primeiro lançante de proa. Pode ainda verificar-se que as forças de 
amarração do navio e a amplitude dos seus movimentos estão intimamente relacionadas. Além disso, 
os modos de oscilação do navio no plano horizontal encontram-se acoplados por influência do sistema 
utilizado na sua amarração no cais. 

A profundidade de água junto ao cais e, portanto, a folga sob a quilha do navio, têm uma importante 
influência no comportamento de um navio amarrado. A passagem de uma profundidade de água de 20 
para 18 m resultou num aumento significativo, quer das forças aplicadas nos elementos do sistema de 
amarração do navio, quer das amplitudes (significativas) dos seus movimentos horizontais. Embora a 
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redução da folga sob a quilha resulte num aumento da inércia adicionada do navio e dos factores de 
amortecimento da sua resposta, o aumento da energia nas frequências da banda infra-gravítica dos 
espectros da agitação marítima com a redução da profundidade de água, permite explicar os resultados 
experimentais obtidos. Com efeito, os navios amarrados são muito sensíveis à energia presente nessas 
baixas-frequências do espectro. 

O aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses permite que o navio esteja em contacto com 
as defensas durante mais tempo, possibilitando que as forças de atrito desenvolvidas nessa interface 
contribuam, de um modo mais efectivo, para a redução da amplitude dos seus movimentos de avanço. 
Devido ao efeito de acoplamento introduzido pelo sistema de amarração do navio nos seus modos de 
oscilação horizontais, o aumento dessas forças de pré-tensão permite, também, reduzir a amplitude dos 
movimentos de deriva. A redução dos movimentos do navio é maior para os períodos de onda de pico 
mais baixos e para a maior profundidade de água junto ao cais. As forças aplicadas nas regeiras podem 
também ser reduzidas através do aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, quando as 
forças actuantes no navio o fazem experimentar movimentos com amplitudes pequenas a moderadas.  

A utilização de defensas com um coeficiente de atrito elevado na interface com o navio constitui uma 
solução alternativa para aumentar a grandeza das forças de atrito referidas. De facto, nesses casos, para 
as mesmas forças de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração, as forças de atrito desenvolvidas na 
interface com o navio são maiores. Os resultados experimentais obtidos mostraram que o aumento das 
forças de atrito nessa interface contribui, efectivamente, para a redução da amplitude significativa dos 
movimentos horizontais do navio, em particular do avanço. A eficiência das intervenções no sistema 
de amarração estudadas diminuía com o aumento do período de onda de pico. Regra geral, o sistema 
de amarração tem pouca influência nos movimentos do navio no plano vertical, particularmente no 
caso da arfagem e do cabeceio. O balanço é dos três modos de oscilação verticais aquele que é mais 
influenciado pelo sistema de amarração do navio. Importa frisar que a componente do amortecimento 
da oscilação de balanço devida ao sistema de amarração tem um papel muito importante na redução da 
amplitude dessas oscilações na proximidade do seu período de ressonância.  

Importa acrescentar que não foram analisados os resultados de todas as condições testadas na primeira 
fase do estudo devido ao tamanho que a secção destinada à análise de resultados adquiriu e por falta de 
tempo. De seguida são indicados, como exemplo, alguns trabalhos que podem ser realizados no futuro:  
• análise, sistemática, da variação da resposta do navio amarrado com o período e a altura de onda; 
• estudo da influência da duração do teste e da sequência temporal das ondas geradas, nos parâmetros 

caracterizadores da resposta do navio amarrado e no conteúdo energético de baixa-frequência dos 
estados de agitação marítima reproduzidos. Definição da duração mínima dos testes experimentais; 

• forma espectral e dispersão direccional utilizados na reprodução dos estados de agitação marítima; 
• análise da repetibilidade dos resultados experimentais para condições de teste idênticas. Comparação 

da variabilidade dos parâmetros caracterizadores do comportamento do navio (e.g. amplitudes pico-
a-pico) com a das condições de agitação marítima reproduzidas; 

• análise da distribuição em frequência da amplitude dos movimentos do navio amarrado. Análise da 
adequação da distribuição de Rayleigh aos parâmetros caracterizadores do comportamento do navio, 
e se a mesma pode ser utilizada para fins estatísticos ou de projecto, na determinação das oscilações 
máximas esperadas num intervalo de tempo especificado, a partir das oscilações significativas; 

• avaliação da inoperacionalidade potencial do terminal, para as hipóteses de intervenção testadas no 
modelo físico, a partir dos parâmetros caracterizadores do comportamento do navio amarrado (i.e. 
movimentos e forças de amarração do navio), do clima de agitação local (curto e longo períodos) e 
dos critérios de operacionalidade apresentados na literatura da especialidade (e.g. PIANC, 1995). 
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É importante ter em atenção que quando se estuda um determinado terminal portuário considerando 
como acção principal e única a agitação marítima, se está a excluir a influência que as outras forças do 
ambiente marítimo-portuário podem ter no comportamento do navio amarrado. Essas forças podem ser 
importantes e, em certos casos, obrigar à realização de ajustes no layout de amarração do navio.  

Por fim, importa acrescentar que na primeira fase do estudo foi construído e testado um modelo físico 
simplificado do Posto “A” e da sua área envolvente. Por esse motivo, as conclusões apresentadas com 
base na análise dos resultados experimentais obtidos devem ser encaradas com reserva, especialmente 
se extrapoladas para o protótipo.  

De facto, os problemas de operacionalidade que por vezes se fazem sentir no Posto “A” resultam, não 
apenas da agitação marítima que, por difracção, contorna a cabeça do quebramar Norte de Leixões, e 
chega à zona de acostagem do petroleiro com uma energia ainda considerável, mas também de outros 
fenómenos físicos que podem ter lugar na vizinhança deste posto de acostagem (secção 5.8), e que não 
puderam ser convenientemente reproduzidos no modelo físico simplificado. Com o objectivo de obter 
resultados mais representativos, na segunda fase do estudo experimental, foi construído e testado um 
modelo mais completo do Posto “A” e da sua área envolvente. Esse modelo incluiu, por exemplo, o 
quebramar Norte de Leixões, o molhe Sul e a Praia de Matosinhos.  

6.3. SEGUNDA FASE DO ESTUDO EM MODELO FÍSICO 

6.3.1. CONDIÇÕES GERAIS 

Na segunda fase do estudo foi construído no tanque de ondas do LH da FEUP um modelo físico que 
procurava reproduzir com maior rigor as características do protótipo, Figura 6.59. Este modelo incluiu 
o quebramar Norte do Porto de Leixões, o molhe Sul, o antigo quebramar Norte (estrutura centenária) 
e uma extensão significativa da Praia de Matosinhos (ainda que apenas de uma forma simplificada).  

 

 
Figura 6.59 – Porto de Leixões e área envolvente, com delimitação da região reproduzida no modelo 

físico da 2ª fase do estudo [fonte: Google Earth]. 
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No modelo da segunda fase do estudo, apenas os primeiros 150 m de desenvolvimento do quebramar 
Norte do Porto de Leixões foram reproduzidos com rigor. Este trecho da estrutura inclui um quebramar 
submerso de pré-rebentação de ondas, que foi construído entre Novembro de 1979 e Janeiro de 1982 
com o objectivo de proteger a cabeça do quebramar principal, Figura 6.60.  

 

 
Figura 6.60 – Planta e perfil da cabeça do quebramar Norte do Porto de Leixões 

(Vera-Cruz e Carvalho, 1993).  

Para a reprodução desse trecho foi necessário construir, à escala geométrica 1/100, vários módulos da 
superstrutura do quebramar Norte e os seguintes tipos de blocos: tetrápodes de 40 tf (manto exterior do 
quebramar Norte); blocos paralelepipédicos com arestas (estrutura do antigo quebramar submerso); 
blocos paralelepipédicos sem arestas (quebramar submerso construído com o objectivo de proteger a 
cabeça do quebramar Norte); e os blocos cúbicos de 20 e 40 tf utilizados nas operações de reparação do 
talude no extremo do quebramar, após o temporal de 1974. A cabeça do quebramar Norte é constituída 
por vários módulos de geometria complexa, que foram também reproduzidos no modelo físico, Figura 
6.61.  

A Figura 6.61 apresenta fotografias da construção das diferentes partes que constituem o modelo físico 
ensaiado na segunda fase do estudo experimental, nomeadamente da cabeça do quebramar Norte de 
Leixões, da “Prainha” existente entre essa estrutura e o antigo quebramar Norte (estrutura centenária), 
do molhe Sul, e da Praia de Matosinhos. 
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Figura 6.61 – Construção do modelo físico ensaiado na segunda fase do estudo: extremidade do quebramar 
Norte (superior, esquerda); Prainha e cabeça do antigo quebramar Norte (superior; direita); molhe Sul (meio, 

esquerda); Praia de Matosinhos (meio, direita); e vista frontal da cabeça do quebramar Norte (inferior).  

Com a construção à escala dos primeiros 150 m de desenvolvimento do quebramar Norte de Leixões 
pretendia-se reproduzir no modelo físico as características reflectoras, de dissipação e de transmissão 
(por galgamento), do trecho da obra de protecção que mais influencia o fenómeno da difracção. Neste 
segundo modelo físico, a agitação marítima gerada, após difracção em torno da cabeça do quebramar 
Norte, atinge o modelo do navio petroleiro amarrado à estrutura de acostagem. 

A grande escala geométrica usada na construção do modelo físico impossibilita que se possam retirar 
conclusões (quantitativas) importantes acerca da estabilidade dos blocos utilizados na materialização 
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da obra de protecção do Posto “A”. Também os fenómenos de transmissão, quer através da estrutura, 
quer por galgamento da mesma, sofrem significativos efeitos de escala, que resultam de não se utilizar 
uma semelhança completa e da escala utilizada. Ambas as razões contribuíram para a decisão de não se 
reproduzir com rigor o restante desenvolvimento do quebramar Norte de Leixões (talude exterior desta 
estrutura). 

As condições de agitação marítima na envolvente ao Posto “A” devem ser também influenciadas pelas 
características reflectoras da envolvente. Com o objectivo de simular no modelo o comportamento de 
um navio amarrado no Posto “A” em condições próximas das que existem no protótipo, foi necessário 
reproduzir o talude interior do quebramar Norte, o molhe Sul, o antigo quebramar Norte, a Praia de 
Matosinhos e a designada “Prainha”, localizada entre o quebramar Norte e o antigo quebramar Norte. 
Por limitações de espaço, apenas uma parte da Praia de Matosinhos pôde ser reproduzida no tanque de 
ondas. Por outro lado, de forma a evitar a ocorrência de reflexões indesejadas nas paredes laterais do 
tanque, a configuração dessa praia foi adaptada. A Figura 6.62 apresenta o esquema de implantação do 
modelo físico utilizado na segunda fase do estudo no tanque de ondas do LH da FEUP. 

 

 
Figura 6.62 – Esquema de implantação do modelo físico no tanque de ondas: 2ª fase do estudo.  

A análise dos registos de operacionalidade do Posto “A” permitiu concluir que este posto de acostagem 
se encontrava inoperacional, sobretudo, para condições de agitação marítima com rumos de Noroeste e 
de Oeste. No entanto, os pilotos da Barra de Leixões e os responsáveis pela exploração do Posto “A” 
afirmaram que, de acordo com a sua experiência pessoal, as ondas mais problemáticas para as condições 
operacionais do Posto “A” eram as provenientes do rumo Oeste, quando estavam associadas a períodos 
superiores a 11 ou 12 s, IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005. A agitação proveniente de Noroeste não 
interfere tão significativamente com a operacionalidade do Posto “A”, particularmente para alturas de 
onda inferiores a 2 m, pois “corre” ao longo do paramento exterior do quebramar Norte, diminuindo os 
episódios de galgamento e penetrando mais dificilmente no interior da bacia associada a esse posto de 
acostagem. A ondulação de Sudoeste, embora no enfiamento da barra, é em geral curta e de pequena 
altura, não afectando a operacionalidade do Posto “A”. Em consonância com o exposto, na segunda fase 
do estudo em modelo físico, considerou-se que a agitação marítima tinha uma direcção de propagação 
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perpendicular ao quebramar Norte de Leixões, ou seja, que era proveniente de um rumo próximo do 
Oeste (W-20º-S). 

As condições de agitação marítima geradas no modelo físico foram medidas e controladas por quatro 
sondas de níveis hidrodinâmicos, posicionadas segundo um alinhamento colinear com a direcção de 
propagação da agitação, Figura 6.62. Os registos dessas sondas permitiram a determinação da altura de 
onda significativa incidente e reflectida, em cada teste (secção 6.3.9.2). 

No protótipo, a agitação marítima, depois de contornar a cabeça do quebramar Norte, propaga-se para o 
interior do Porto de Leixões, onde é parcialmente dissipada. No modelo físico construído, por limitações 
de espaço, apenas foi possível reproduzir a parte mais exterior do porto, ou seja, a zona compreendida 
entre a cabeça do quebramar Norte e a entrada no anteporto, Figura 6.63. Com o objectivo de reproduzir 
o que se passa no protótipo de forma realista, instalou-se um talude perfurado no alinhamento definido 
pela cabeça do antigo quebramar Norte e a cabeça do molhe Sul. Com a instalação desse talude (praia) 
pretendia-se potenciar a dissipação da energia da agitação nessa fronteira do modelo físico, de forma a 
minimizar as reflexões. Os fundos na região adjacente ao quebramar Norte do Porto de Leixões foram 
considerados horizontais e à cota de -16 m (ZHL). 

 

 
Figura 6.63 – Modelo físico testado na segunda fase do estudo. 

Os testes experimentais foram efectuados para estados de agitação irregular de crista longa, definidos 
com base no espectro de JONSWAP, considerando um factor de forma, , igual a 3.3. Como se referiu 
anteriormente, na primeira fase do estudo foram geradas ondas com características semelhantes às que 
previsivelmente chegam à zona do Posto “A”, após difracção em torno da cabeça do quebramar Norte 
de Leixões. Na segunda fase, as ondas geradas reproduziram condições de agitação semelhantes às que 
se fazem sentir no exterior do porto. No modelo físico, as ondas geradas propagam-se em direcção ao 
Posto “A”, contornando a cabeça do quebramar Norte de Leixões, por difracção, e sofrendo reflexões 
nas várias fronteiras do domínio de ensaio. 

Com o objectivo de caracterizar convenientemente os estados de agitação seleccionados para o estudo, 
os testes foram efectuados com um número mínimo de 1200 ondas. A sequência temporal de ondas 
geradas foi igual nos estados de agitação com o mesmo período de onda de pico. Nesta fase do estudo 
foram consideradas três profundidades de água junto ao cais: 20 m (nível máximo de uma preia-mar 
de águas vivas), 18 m (nível médio da água do mar) e 16 m (zero hidrográfico local). 

Talude perfurado para dissipação 
da energia da agitação 
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6.3.2. BLOCOS UTILIZADOS NA REPRODUÇÃO DA CABEÇA DO QUEBRAMAR NORTE DE LEIXÕES 

Como foi referido anteriormente, na segunda fase do estudo em modelo físico pretendia-se fazer uma 
reprodução relativamente fiel das características do trecho do quebramar Norte de Leixões com mais 
influência no processo de difracção da agitação marítima. Assim, foram construídos no modelo físico 
à escala os primeiros 150 m de desenvolvimento dessa obra de abrigo. 

Nos estudos em que são utilizados factores de escala (muito) pequenos, alguns efeitos de escala podem 
assumir um papel relevante nos fenómenos físicos em análise, prejudicando a qualidade dos resultados 
do modelo físico. No que concerne à estabilidade de quebramares, os factores de escala habitualmente 
utilizados situam-se entre 1/30 e 1/50, Hughes, 1993. Estes factores de escala, ainda que relativamente 
elevados, permitem que as secções transversais dessas obras de abrigo sejam estudadas e optimizadas 
em instalações experimentais de dimensões correntes. No entanto, na maior parte das situações, essas 
escalas inviabilizam os estudos tridimensionais de grandes áreas portuárias. Deste modo, é frequente a 
secção transversal das obras de abrigo ser testada a uma dada escala e a propagação da agitação para o 
interior do porto, ou o estudo do comportamento dos navios aí amarrados, a uma escala diferente. Por 
exemplo, em estudos anteriores, uma secção do quebramar Norte de Leixões adjacente ao Posto “A” foi 
estudada com um modelo construído à escala geométrica 1/60, no que diz respeito, quer à estabilidade 
dos blocos do manto exterior, quer aos volumes de galgamento da estrutura (secção 5.8). As questões 
relacionadas com a escolha da escala geométrica utilizada no presente trabalho foram abordadas na 
secção 4.3.3, enquanto os efeitos de escala são discutidos nas secções 4.3.3 e 6.4. 

Embora sem se ambicionar a obtenção de conclusões (quantitativas) importantes acerca da estabilidade 
dos blocos utilizados na construção do quebramar Norte, ou dos volumes de galgamento dessa obra de 
abrigo, na segunda fase do trabalho procurou-se reproduzir, na medida do possível, as características 
reflectoras, de dissipação e de transmissão (por galgamento), dos primeiros 150 m do quebramar. Para 
tal, foram reproduzidas, à escala geométrica 1/100, as diferentes tipologias de blocos que constituem a 
estrutura. A Figura 6.64 mostra, a título de exemplo, alguns dos blocos (tetrápodes e paralelepipédicos) 
construídos, bem como um dos moldes (em silicone) utilizados na fabricação em série dos tetrápodes. 

 

 
Figura 6.64 – Blocos usados na construção do quebramar Norte do Porto de Leixões reproduzidos 

à escala geométrica 1/100 (blocos tetrápodes e paralelepipédicos).  

Com base na análise dimensional, Hughes, 1993, tece as seguintes considerações sobre os estudos em 
modelo físico de estruturas costeiras: o modelo deve ser geometricamente não distorcido e escalado de 
acordo com o critério de Froude, o escoamento através do manto exterior da estrutura deve apresentar 
características turbulentas, a rugosidade superficial dos blocos utilizados deve ser a mesma no modelo e 
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no protótipo e, por fim, deverá ser mantida, no modelo, a relação entre os pesos volúmicos do material 
de fabrico dos blocos e da água.  

Das condições apresentadas, a mais problemática é a referente à necessidade de manter escoamentos 
de características turbulentas no manto exterior do quebramar. A satisfação deste requisito é difícil em 
modelos construídos à escala 1/100. A pintura dos blocos produzidos permite reduzir a rugosidade 
relativa destes elementos no modelo e satisfazer o requisito relacionado com a rugosidade superficial. 
A conservação da relação entre os pesos volúmicos do material do bloco e da água implica que,  

em que   e  representam o peso volúmico do material do bloco e da água, respectivamente. Os 
índices   e  reportam-se ao modelo físico e ao protótipo, respectivamente. A Equação (6.25) é válida, 
apenas, nas situações em que é possível controlar o peso volúmico do material utilizado no fabrico dos 
blocos, caso contrário, devem ser usados outros critérios (mais aproximados) para a definição do peso 
dos blocos no modelo. 

Os blocos utilizados na construção de obras portuárias são usualmente fabricados com betão simples, 
com um peso volúmico próximo de 24 kN/m3. Nos modelos à escala é inviável utilizar betão, devido à 
dimensão dos moldes. Como alternativa, são usadas argamassas muito fluidas de agregados finos, para 
facilitar o enchimento dos moldes e conseguir peças de melhor qualidade. Nestas condições é necessário 
aumentar a relação água/ligante e a quantidade de ligante (i.e. cimento), pois a superfície específica do 
agregado é maior. Face às alterações introduzidas, o peso volúmico dessas argamassas é apenas de cerca 
de 20 a 21 kN/m3, portanto claramente inferior à do betão utilizado no protótipo. No presente estudo, 
os blocos foram fabricados com uma argamassa constituída por agregado normal e de alta densidade, 
combinados de forma a obter blocos com o peso volúmico que resulta da aplicação da Equação (6.25). 
Após ter sido definida a proporção entre os dois tipos de agregados na mistura, o trabalho necessário à 
produção em série dos blocos é idêntico ao do método mais tradicional. No modelo construído à escala 
geométrica 1/100, o peso dos blocos tetrápodes e dos blocos paralelepipédicos era de cerca de 39.8 e 
90.7 g, respectivamente. 

Os blocos utilizados na reprodução da cabeça do quebramar Norte e do quebramar submerso estiveram 
estáveis ao longo dos vários testes efectuados. Com efeito, apenas algumas unidades (menos de dez) 
foram deslocadas da sua posição inicial durante a fase preliminar de testes (secção 6.3.9), tendo-se 
mantido estáveis durante os testes realizados com o navio amarrado no cais. Estes resultados não são 
de estranhar uma vez que após a construção do quebramar submerso não têm sido registados estragos 
na cabeça do quebramar Norte. Além disso, as condições de agitação marítima reproduzidas no modelo 
físico estavam mais relacionadas com os limites operacionais do Posto “A”, do que com as condições-
limite para o estudo da integridade da obra de protecção contra a agitação. 

6.3.3. CONDICIONANTES ESPACIAIS À IMPLANTAÇÃO DO MODELO FÍSICO NO TANQUE DE ONDAS 

No que concerne à implantação do modelo físico no tanque de ondas, destacam-se as condicionantes 
relacionadas com: a distância mínima entre a cabeça do quebramar Norte e a parede lateral do tanque de 
ondas, necessária para assegurar a correcta reprodução da difracção da agitação; o espaço necessário à 
implantação da Praia de Matosinhos e à reprodução da sua topo-hidrografia; e a impossibilidade de 
reproduzir o interior do Porto de Leixões (em particular o anteporto). 

No modelo da segunda fase do estudo, as paredes laterais do tanque de ondas representam fronteiras 
físicas que não têm correspondência no protótipo (Figura 6.59). Em particular, a cabeça do quebramar 

(6.25)
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Norte terá de ser posicionada a uma distância da parede lateral direita do tanque de ondas (sentido de 
propagação da agitação) que evite que o processo de difracção da agitação marítima em torno dessa 
obra de abrigo, ou mais especificamente as condições de tranquilidade na área envolvente ao Posto “A”, 
seja influenciado pela largura finita da crista da onda que passa entre os dois elementos referidos.  

A distância (mínima) entre a cabeça do quebramar Norte e a parede lateral do tanque de ondas pode 
ser definida com base em diferentes abordagens, nas quais se inclui, obviamente, o recurso à utilização 
de modelos numéricos. Ainda que sem fundamentação teórica, no presente trabalho experimental, os 
diagramas de difracção que permitiram definir essa distância foram traçados pelo método empírico de 
Iribarren. Esta escolha deveu-se, sobretudo, à simplicidade e à facilidade de aplicação do método.  

Numa área de fundos horizontais, a aplicação do método de Iribarren permite determinar, de forma 
expedita, para uma dado estado de agitação marítima, os limites da zona de alimentação, da zona de 
expansão e da zona de agitação. Segundo o método, este último representa o limite a partir do qual se 
admite que a altura de onda é nula. Na situação em análise, a atenção está centrada no limite da zona de 
alimentação. Considere-se uma onda de comprimento , em propagação em direcção à costa. Sobre a 
planta da área portuária em estudo são representadas rectas normais à direcção de propagação da onda, 
distanciadas de um quarto de  e de forma a que uma dessas rectas passe pelo ponto mais avançado do 
obstáculo (i.e., o ponto ). Essas rectas representam as posições das cristas da onda nos instantes que 
correspondem a um quarto de período de onda. Pelo ponto  é traçada uma recta paralela à direcção de 
propagação da agitação, que define o limite da zona de expansão. Pelo ponto , com um atraso de um 
quarto de comprimento de onda em relação ao ponto , é depois traçada uma recta fazendo um ângulo 
de 45º com a recta limite da zona de expansão. Esta nova recta define o limite da zona de alimentação. 

A Figura 6.65 apresenta o diagrama de difracção obtido pelo método de Iribarren para uma onda com 
um comprimento de 300 m (valores de protótipo). Em profundidades de 20 m, esse comprimento está 
associado a uma onda com um período de cerca de 22 s.  

 

 
Figura 6.65 – Diagrama de difracção para uma onda com um comprimento de 300 m.  

De acordo com os resultados apresentados, para a distância considerada no presente trabalho entre a 
parede lateral do tanque de ondas e o quebramar Norte, a influência da largura finita da crista da onda 
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não se deverá fazer sentir na área envolvente ao Posto “A”. Da análise da Figura 6.65, e tendo também 
em atenção a metodologia utilizada, pode concluir-se que a distância (mínima) entre os dois elementos 
referidos é mais influenciada pelas dimensões da área abrigada, do que pelo comprimento de onda (ou 
período). 

No modelo físico, por limitações de espaço, foi impossível reproduzir o interior do Porto de Leixões e, 
em particular, a área do anteporto. Assim, enquanto no protótipo a agitação marítima se propaga para 
o interior da bacia portuária, onde é parcialmente dissipada, no modelo físico, e caso não tivessem sido 
tomadas medidas preventivas, essa energia seria reflectida, na sua quase totalidade, pela parede lateral 
do tanque de ondas. De forma a reproduzir no modelo as características do protótipo de forma realista, 
foi instalada uma praia absorvente perfurada à entrada do anteporto, ou seja, no alinhamento definido 
pela cabeça do antigo quebramar Norte e a cabeça do molhe Sul, Figura 6.66.  

 

 
Figura 6.66 – Praia absorvente perfurada posicionada à entrada do anteporto. 

A praia absorvente foi materializada por placas perfuradas de 4 cm de espessura, fixas a uma estrutura 
metálica apoiada sobre material pétreo. Os orifícios dessas placas eram de geometria hexagonal, do 
tipo ‘favo de abelha’ e tinham uma dimensão máxima de 3 a 4 mm. A instalação desta praia visava o 
favorecimento dos processos dissipativos nessa fronteira do modelo, de forma a minimizar a reflexão 
da agitação. O comportamento à reflexão desta praia não foi, contudo, avaliado experimentalmente, 
embora seja expectável que esta dissipe, de uma forma relativamente eficaz, a energia da agitação de 
curto período, que chega a esta fronteira já com uma altura de onda pequena (secção 6.3.9.3).  

No que diz respeito a ondas de longo período, a praia absorvente não deverá constituir uma barreira 
eficaz à sua propagação para o interior da zona abrigada pelo molhe Sul. Adicionalmente, a análise de 
alguns resultados experimentais mostrou que estas ondas podem contornar, com relativa facilidade, a 
cabeça do quebramar. No entanto, o movimento das partículas de água através dos orifícios da praia 
absorvente promove os processos de dissipação da energia da agitação incidente, permitindo também 
que uma parte dessa energia se propague para a área que é abrigada pelo molhe Sul, que assim poderá 
funcionar como uma espécie de ‘câmara de dissipação’. Por último, é importante ter em consideração 
que as perturbações de longo período em análise resultam, directa ou indirectamente, de ondas de longo 
período ligadas, que estão associadas a agrupamentos de ondas primárias, que variam no tempo. Por 
outro lado, é conhecida a ineficiência dos sistemas tradicionais de dissipação (do tipo passivo) para este 
tipo de ondas. 

Como se referiu anteriormente, na segunda fase do estudo, apenas uma parte da Praia de Matosinhos 
pôde ser reproduzida no modelo físico. No que concerne ao comportamento de navios amarrados, a 
importância dessa praia reside na sua proximidade e posicionamento relativamente ao Posto “A” do 
Porto de Leixões, Figura 6.59. Com efeito, na secção 3.2.2 foram discutidos os processos físicos que 
conduzem à reflexão e à geração de energia de baixa-frequência em praias. Com base em resultados 
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experimentais e em medições no protótipo, vários autores concluíram que mesmo em praias com uma 
inclinação muito suave há reflexão e/ou geração de energia infra-gravítica. 

Na sequência do que foi referido, os níveis de energia nas frequências da banda infra-gravítica na área 
envolvente ao Posto “A” podem ter uma contribuição importante da Praia de Matosinhos. Com efeito, 
podem chegar à área envolvente ao Posto “A” ondas de longo período (livres) resultantes do processo 
de difracção dos agrupamentos de ondas de curto período, ondas de longo período livres reflectidas ou 
radiadas pela Praia de Matosinhos, ondas de longo período (ainda) ligadas aos agrupamentos de ondas 
de curto período que se propagam em direcção ao anteporto e, por fim, ondas de longo período livres 
que difractam (directamente) em torno da cabeça do quebramar Norte. 

De acordo com o exposto, o ideal seria, obviamente, a reprodução integral da Praia de Matosinhos no 
modelo, possivelmente até ao Castelo do Queijo. No entanto, a Figura 6.67 mostra, claramente, que as 
dimensões do tanque de ondas da FEUP tornam essa reprodução integral impossível de realizar. O 
levantamento da Praia de Matosinhos que foi sobreposto ao esquema de implantação do modelo físico 
no tanque de ondas data de 11 de Junho de 2008, estando as cotas referidas ao zero hidrográfico local. 

 

 
Figura 6.67 – Batimetria recente da Praia de Matosinhos (11 Junho de 2008) sobreposta ao esquema de 

implantação do modelo físico no tanque de ondas (segunda fase do estudo). 

Por outro lado, foi necessário adaptar a configuração do trecho da Praia de Matosinhos a reproduzir no 
modelo físico da segunda fase do estudo, de forma a evitar a ocorrência de reflexões indesejadas nas 
paredes laterais do tanque de ondas. De facto, face às características topo-hidrográficas desta praia, a 
agitação reflectida tenderia a ser direccionada para a parede lateral do tanque, Figura 6.67. Assim, e na 
medida do possível, esta praia foi instalada perpendicularmente à direcção de propagação da agitação 

NOTA: Cotas referidas ao ZHL 1.674mts abaixo do nivel médio.
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marítima incidente, Figura 6.62. Outra das simplificações introduzidas no modelo construído para a 
segunda fase do estudo foi a consideração de fundos horizontais, à cota -16 ZHL, na área envolvente ao 
Posto “A” e na zona de aproximação ao Porto de Leixões. Esta opção visou a simplificação do modelo 
físico, numa perspectiva de minimização dos recursos necessários à sua construção no tanque de ondas. 
Assim, tornou-se necessário aumentar para 4% a inclinação transversal média da Praia de Matosinhos, 
de forma a fazer a concordância com a zona de fundos horizontais do modelo. A utilização de brita na 
materialização do perfil da praia, para evitar a alteração da sua topo-hidrografia no decorrer dos testes, 
potencia a dissipação de energia durante a propagação da agitação até à costa e permite, de certa forma, 
compensar (parcialmente) a sua maior inclinação. 

No modelo físico construído para a segunda fase do trabalho, a Praia de Matosinhos (adaptada) tem a 
função de reproduzir as características do protótipo, ainda que de uma forma simplificada, e, ao mesmo 
tempo, de promover a dissipação da energia incidente, reduzindo a componente da agitação reflectida 
em direcção ao sistema de geração, um pouco à semelhança da praia dissipadora utilizada na primeira 
fase do estudo.  

6.3.4. GENERALIDADES SOBRE O MODELO FÍSICO. MOLHE SUL E ANTIGO QUEBRAMAR NORTE  

Na secção anterior foram abordadas algumas das principais condicionantes associadas à construção do 
modelo físico da segunda fase do estudo no tanque de ondas. Importa ainda acrescentar que devido aos 
estragos causados, na extremidade do quebramar Norte de Leixões, por vários temporais ocorridos na 
década de setenta, ou seja, no período que antecedeu a construção do quebramar submerso de pré-
rebentação de ondas, e aos sucessivos trabalhos de reparação desses estragos, é difícil caracterizar com 
precisão a condição actual desse trecho da obra, particularmente abaixo da linha de água. No anexo H 
é feito um apanhado dos principais trabalhos de reparação dessa obra de abrigo portuário, que por três 
vezes esteve numa situação de quase rotura (apenas a extremidade Sul). As principais modificações do 
projecto original do quebramar são também descritas tendo como base os documentos disponíveis. Para 
a reprodução da batimetria dos fundos na área envolvente à cabeça do quebramar Norte foi utilizado 
um levantamento hidrográfico de Julho de 2008, que incluiu o Posto “A”, o muro cortina e a testa do 
quebramar. Tendo em atenção a história desta obra, a configuração dos fundos nas áreas referidas deve 
resultar, em parte, dos materiais deslocados da estrutura principal do quebramar durante os temporais 
referidos.    

Os elementos solicitados à Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA, aquando da preparação 
da segunda fase do estudo, e que foram usados na reprodução do Posto “A” e da sua área envolvente 
no tanque de ondas, são também apresentados no anexo H. Esses elementos incluem peças desenhadas 
do projecto de execução de várias estruturas do porto, peças desenhadas das intervenções de reparação 
do extremo Sul do quebramar Norte e levantamentos topo-hidrográficos da área em estudo. É também 
feita uma caracterização de algumas áreas do Terminal de Petroleiros de Leixões com relevância para 
o presente estudo a partir de elementos fotográficos recentes (Maio de 2009). 

As condições de tranquilidade na zona do Posto “A” são influenciadas, em maior ou menor grau, pelas 
características reflectoras da sua envolvente. Com o intuito de aproximar o modelo físico da realidade, 
foram reproduzidas no tanque de ondas os seguintes elementos: o talude interior do quebramar Norte 
do Porto de Leixões, o talude exterior do molhe Sul, o antigo quebramar Norte, a Praia de Matosinhos 
e a designada “Prainha”.  

O talude interior do quebramar Norte é constituído, quase exclusivamente, por blocos de enrocamento, 
que foram reproduzidos no modelo por material pétreo britado. Apenas no trecho mais extremo desse 
talude, e como forma de evitar a ocorrência frequente de danos em resultado dos intensos galgamentos 
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que essa parte da obra sofria antes da construção do quebramar submerso, foram utilizados blocos de 
betão de 20 tf. Estes blocos foram também reproduzidos no modelo, Figura 6.68 – esquerda. 

 

Figura 6.68 – Talude interior do quebramar Norte (esquerda); extremidade Sul desse quebramar, ainda em fase 
de construção (modelo), evidenciando os módulos de geometria complexa da cabeça da estrutura (direita).  

A cabeça do quebramar Norte é constituída por vários módulos de geometria complexa (anexo H). Esses 
módulos incluem um maciço cilíndrico de betão e outro em degraus betonados “in situ”, que foram 
também reproduzidos no modelo, Figura 6.68 – direita. O talude exterior do molhe Sul foi construído 
com base na geometria constante nas peças desenhadas do projecto, no entanto, sobre as camadas mais 
interiores em enrocamento, foram instalados “micro-cubos” de granito, que procuram reproduzir, ainda 
que de uma forma aproximada, os blocos de betão de 45 tf que materializam o manto exterior dessa 
estrutura, Figura 6.61. A superstrutura e a cabeça do molhe Sul e do antigo quebramar de Norte estão, 
também, conforme os elementos de projecto. A “Prainha” foi reproduzida a partir de um levantamento 
hidrográfico existente, Figura 6.61.  

6.3.5. ESTADOS DE AGITAÇÃO MARÍTIMA 

Na preparação da segunda fase do estudo foi equacionada a viabilidade de reproduzir no modelo físico 
estados de agitação marítima característicos da costa Oeste portuguesa e, em particular, da envolvente 
do Porto de Leixões. Esses estados de agitação seriam utilizados como alternativa aos espectros de 
variância semi-empíricos considerados na primeira fase do estudo (e.g. Jonswap, Pierson-Moskowitz). 
Se por um lado se desconhece a existência de registos de agitação marítima medidos na envolvente 
próxima do Porto de Leixões (e.g. à entrada do porto, junto ao Posto “A”, ou numa posição frontal à 
Praia de Matosinhos), a bóia ondógrafo instalada ao largo de Leixões possui um vasto conjunto de 
dados que poderia ser utilizado para os fins pretendidos.  

Os resultados de trabalhos anteriores de caracterização espectral da agitação marítima na costa Oeste 
portuguesa poderiam também ser usados na definição dos estados de agitação a reproduzir no estudo. 
Este tipo de abordagem permitiria eliminar a necessidade de seleccionar espectros representativos das 
condições de agitação ao largo tendo em vista o estudo do comportamento de um navio amarrado no 
Posto “A”. Por exemplo, o trabalho desenvolvido por Pires Silva, 1988, embora baseado em séries de 
observações da elevação da superfície livre da água medidas ao largo da Figueira da Foz, e visando a 
definição dos estados de agitação a utilizar nos testes em modelo físico e numérico de dispositivos de 
extracção de energia das ondas por coluna de água oscilante, poderia ser utilizado com o objectivo de 
definir, de uma forma sistemática, as condições de agitação a considerar na segunda fase do estudo. 
Importa ainda acrescentar que no trabalho supra-mencionado se definiu, através de uma aproximação 
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empírica, um conjunto integrado de procedimentos que permitem especificar a representação analítica 
de um espectro de variância da agitação marítima, através de uma altura de onda significativa e de um 
período de onda equivalente. Este período é definido como o quociente entre os momentos espectrais 
de ordem 0 e de ordem -1. 

No que concerne a registos de agitação marítima medidos ao largo do porto, convém referir que desde 
Outubro de 1981 até ao momento, a bóia ondógrafo de Leixões teve três localizações. Actualmente 
essa bóia encontra-se instalada num local em que a profundidade de água é de cerca de 83 m (i.e. águas 
profundas), Coelho, 2005. O trabalho desenvolvido por Pires Silva, 1988, baseou-se também em dados 
de agitação marítima medidos em águas profundas.  

Importa, no entanto, frisar que o comportamento de navios amarrados em portos é significativamente 
influenciado pela energia associada às frequências da banda infra-gravítica do espectro de variância da 
agitação marítima (e.g. Ligteringen e Moes, 2001; Moes, 2004; van der Molen et al., 2006; Sakakibara 
e Kubo, 2008a; entre outros). Essa energia de baixa-frequência pode estar associada a fenómenos de 
índole meteorológica e sísmica, ou resultar de interacções onda-onda. Apesar de as oscilações de longo 
período em portos poderem ter origens diversas, é frequente essas oscilações resultarem das interacções 
não-lineares entre as componentes de curto período da agitação marítima, Kofoed-Hansen et al., 2005, 
especialmente durante as condições de agitação mais energéticas.  

A agitação marítima sofre vários fenómenos na sua propagação até a costa, nomeadamente: refracção, 
difracção, empolamento, dissipação de energia por atrito nos fundos, reflexão, entre outros. Os processos 
não-lineares responsáveis pelo aumento da energia nas frequências da banda infra-gravítica do espectro 
ocorrem, essencialmente, em águas pouco profundas (ver secção 3.2.2). Essas perturbações de longo 
período podem propagar-se ligadas aos agrupamentos de ondas de curto período, ou como ondas livres. 
A geração de ondas de longo período livres está geralmente associada à rebentação dos agrupamentos 
de ondas de curto período, permitindo a libertação das ondas de longo período ligadas, ao processo de 
forçamento no ponto de rebentação desses agrupamentos de ondas, e à libertação das ondas de longo 
período ligadas nas transições bruscas da profundidade de água ou no processo de difracção das ondas 
de curto período em torno de obstáculos (e.g. quebramares), PIANC, 1995. Deste modo, os registos de 
agitação marítima medidos por bóias ondógrafo instaladas em água profundas não podem dar uma 
indicação correcta dos níveis de energia infra-gravítica em profundidades de água mais pequenas, por 
exemplo, à entrada de portos.  

No entanto, caso fosse possível reproduzir no interior da instalação experimental a batimetria de toda a 
área envolvente ao Porto de Leixões (incluindo o local de instalação da bóia ondógrafo), a reprodução, 
na fronteira do sistema de geração, dos estados de agitação marítima medidos ao largo permitiria que, 
na propagação da agitação até à costa e na sua posterior interacção com as estruturas costeiras e praias, 
a transferência de energia das altas para as baixas-frequências do espectro tivesse lugar pelos processos 
não-lineares já mencionados. Ou seja, a calibração do espectro incidente junto ao sistema de geração 
permitiria que os níveis de energia infra-gravítica fossem ajustados nesse local. Durante a propagação 
desses estados de agitação marítima na instalação experimental, tal como no protótipo, a influência da 
modificação da profundidade de água e da alteração dos padrões de agrupamento de ondas far-se-ia 
sentir ao nível da distribuição espectral de energia. O que foi referido seria igualmente válido para a 
interacção destes estados de agitação marítima com as estruturas costeiras e praias (não considerando 
os efeitos de escala). Deste modo, os níveis de energia infra-gravítica no modelo físico (e.g. à entrada 
do porto) seriam, previsivelmente, muito próximos dos do protótipo. 

No presente estudo este tipo de abordagem é inexequível, não apenas pelo facto de a bóia ondógrafo 
mais próxima do Porto de Leixões estar instalada num local com uma profundidade de água muito 
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elevada (cerca de 83 m), mas também porque à escala geométrica 1/100 a instalação experimental 
apenas permite a reprodução parcial do porto e da sua envolvente mais próxima. Por outro lado, como 
foi referido na secção 6.3.3, na segunda fase do estudo os fundos foram considerados horizontais (cota 
-16 ZHL) na área envolvente ao Posto “A” e na zona de aproximação ao porto, de forma a minimizar 
os recursos necessários à construção do modelo físico no tanque de ondas. Com efeito, nesta fase do 
estudo, apenas a Praia de Matosinhos foi parcialmente reproduzida na instalação experimental. 

Fica assim claro que para tirar o devido partido da utilização de registos de agitação marítima medidos 
em águas profundas, seria necessário fazer a propagação dos estados de agitação seleccionados até à 
costa ou, pelo menos, até à profundidade que no protótipo corresponde à localização do sistema de 
geração de ondas no modelo físico (ou seja, sensivelmente até 600 m a barlamar do quebramar Norte 
de Leixões), por aplicação de modelos numéricos relativamente complexos. No entanto, uma vez que 
no modelo da segunda fase do estudo os fundos foram considerados horizontais, seria necessário fazer 
a propagação desses estados de agitação até ao Posto “A”. Com base nos resultados desse estudo, o 
sistema de geração de ondas seria calibrado de forma a garantir que as condições de agitação na área 
envolvente ao Posto “A” e, em particular, os níveis de energia associados às baixas-frequências, eram 
idênticos aos estimados pelo modelo numérico para o protótipo.  

Importa acrescentar que a transferência de energia das altas para as baixas-frequências do espectro está 
relacionada com processos físicos não-lineares, alguns dos quais não se encontram ainda completamente 
caracterizados ou são desconhecidos, apesar dos desenvolvimentos mais recentes. Nestas circunstâncias, 
o ideal seria existirem medições (no protótipo) das condições de agitação em locais suficientemente 
próximos do Posto “A” (e.g. à entrada do porto, junto ao Posto “A”, próximo da Praia de Matosinhos). 
Como já foi referido anteriormente, desconhece-se a existência desse tipo de dados.  

Em estudos anteriores foram utilizados modelos numéricos de propagação da agitação marítima para o 
interior do Porto de Leixões. Em CEHIDRO-IST, 2004, por exemplo, foi usado o modelo STWAVE: 
Steady-State Spectral Wave Model, que permite fazer a caracterização espectral da agitação marítima 
na sua propagação do largo para a costa. No entanto, apenas algumas das funcionalidades desse modelo 
numérico foram utilizadas, tendo-se optado pela simulação da propagação de espectros semi-empíricos, 
caracterizados por um  e uma , em vez de espectros medidos pela bóia de Leixões. Importa ainda 
referir que o modelo STWAVE foi utilizado para fazer a propagação da agitação do largo até próximo 
da costa (~ profundidades de 30 m). A caracterização da agitação na envolvente e no interior do porto 
foi feita com o modelo REF-DIF1, que apenas permite fazer a propagação de ondas monocromáticas 
em profundidades de água intermédias. O SWAN é também um modelo baseado numa abordagem da 
fase média (phase averaged approach5) e poderia constituir uma alternativa à utilização do STWAVE.  

De acordo com Demirbilek et al., 2007, os modelos de propagação de ondas do tipo espectral utilizados 
mais frequentemente não incluem, geralmente, as interacções não-lineares entre ondas em águas pouco 
profundas. Assim, pode concluir-se que a utilização de resultados intermédios de simulações numéricas 
já realizadas, ou a realização de novas simulações com os mesmos modelos, não deveria produzir os 
resultados pretendidos. 

O CGWAVE é um modelo numérico de elementos finitos utilizado frequentemente na previsão das 
condições de tranquilidade (ondas de curto período) no interior de bacias portuárias, e na identificação 
dos períodos de ressonância e dos factores de amplificação das oscilações de longo período em portos. 
Este modelo, embora seja capaz de descrever a maioria dos processos de transformação linear da onda, 

                                                      
5 Os modelos numéricos baseados numa abordagem da fase média consideram que as propriedades da onda 

variam lentamente à escala de um comprimento de onda. Nestes modelos, a superfície livre irregular do mar é 
descrita por uma função de densidade espectral de energia.  



Estudo do Comportamento de um Navio Amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões 
                                   Capítulo 6

 

537 

não inclui, actualmente, os processos físicos relacionados com as interacções não-lineares entre ondas 
responsáveis pela geração de ondas infra-gravíticas, Demirbilek et al., 2007. Consequentemente, este 
modelo não tem a capacidade de prever, per se, a quantidade de energia de longo período no interior 
de uma bacia portuária, quando faz a propagação de um espectro de agitação marítima medido ao largo. 
Esta limitação pode ser ultrapassada, em certa medida, especificando na fronteira oceânica (aberta) do 
modelo, o conteúdo energético estimado para a componente de baixa-frequência (por outros modelos). 
Demirbilek et al., 2007, descreve uma aplicação que permite, através da utilização de um modelo não-
linear do tipo Boussinesq, determinar essa componente infra-gravítica, que é depois propagada para o 
interior do porto pelo modelo CGWAVE. Essa aplicação permite, assim, determinar a transformação 
do espectro da agitação marítima desde o limite de águas profundas do modelo de Boussinesq6 até à 
fronteira computacional do modelo CGWAVE. 

O módulo de Boussinesq do modelo numérico MIKE21 permite simular as interacções não-lineares 
entre as diferentes componentes de curto período de um estado de agitação marítima. Essas interacções 
desempenham um papel importante no forçamento das ondas infra-gravíticas que, por sua vez, podem 
originar, por exemplo, oscilações de longo período (eventualmente ressonantes) nas bacias portuárias, 
e causar problemas aos navios amarrados no seu interior. Com efeito, mesmo nas situações em que os 
estados de agitação marítima especificados na fronteira oceânica (i.e. exterior) do modelo não contêm 
energia (significativa) de baixa-frequência, durante a propagação desses estados de agitação, do largo 
para a costa, irá ocorrer geração de energia infra-gravítica pelos mecanismos não-lineares referidos, 
Gierlevsen et al., 2001. Esse módulo, que opera no domínio do tempo, permite simular a propagação 
de ondas de curto período e de ondas de longo período livres e ligadas, desde águas relativamente 
profundas (limite de validade dos modelos do tipo Boussinesq) até águas de pequena profundidade, 
reproduzindo os principais fenómenos que afectam a propagação da agitação marítima. Os limites de 
aplicação do modelo foram estendidos até à surfzone pela introdução do fenómeno de rebentação e de 
uma linha de costa móvel (Sørensen et al., 2004; Kofoed-Hansen et al., 2005). A libertação da energia 
que está associada às ondas de longo período ligadas tem lugar durante os processos de transformação 
dos agrupamentos de ondas de curto período, especialmente no empolamento, difracção e rebentação. 
Numa aplicação do modelo ao Porto de Sines em 2001, o fenómeno da rebentação não pôde ainda ser 
simulado, razão pela qual os níveis de energia infra-gravítica no interior do porto foram subestimados, 
Gierlevsen et al., 2001. Mais recentemente, a comparação de resultados de simulações numéricas com 
medições realizadas em dois portos (no protótipo) mostrou que este modelo do tipo Boussinesq é capaz 
de prever razoavelmente bem as oscilações de longo período no interior de bacias portuárias, Kofoed-
Hansen et al., 2005. 

O módulo Surf Beat – the depth averaged non-linear shallow water flow model do modelo Delft3D 
(WL|Delft Hydraulics) permite, também, simular a propagação de ondas de longo período livres e 
ligadas (forçadas pelas tensões de radiação) para o interior de um porto. A energia das ondas de longo 
período ligadas aumenta à medida que os agrupamentos de ondas de curto período se propagam em 
águas de profundidade progressivamente menor, sendo libertada, por exemplo, aquando da rebentação 
das ondas de curto período, passando então a propagar-se na forma de ondas de longo período livres. 
Os resultados da aplicação desse modelo a um caso de estudo (o Tomakomai Port) eram consistentes 
com as medições realizadas no protótipo, van der Molen et al., 2004 e 2006. De facto, após a calibração 
do modelo numérico com resultados de medições no protótipo, foi possível prever razoavelmente bem 
a propagação das ondas infra-gravíticas para o interior do porto e, em particular, as frequências naturais 
de oscilação da bacia portuária e os respectivos factores de amplificação, quer nos modos de oscilação 

                                                      
6 Os modelos do tipo Boussinesq são válidos em profundidades de água inferiores a meio comprimento de onda 

(ao largo). 
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mais baixos, quer nos mais elevados. Importa acrescentar que o objectivo último desses trabalhos era a 
simulação do comportamento de um navio amarrado no interior do porto, situação para a qual existiam 
resultados de medições no protótipo dos movimentos de avanço do navio. Assim, após a determinação 
das condições de agitação (componente infra-gravítica) no interior da bacia portuária, foi simulado o 
comportamento do navio amarrado. Tal como anteriormente, os resultados das simulações numéricas 
eram consistentes com os resultados medidos no protótipo. 

No seguimento do que foi referido, pode concluir-se que apenas as versões mais recentes de alguns 
modelos numéricos permitem simular, de uma forma conveniente, os processos físicos não-lineares que 
estão associados à transferência de energia das altas para as baixas-frequências do espectro da agitação 
marítima, em águas pouco profundas. Importa ainda acrescentar que, no que concerne à geração de 
energia infra-gravítica no processo de rebentação dos agrupamentos de ondas de curto período, tem 
sido feita muita investigação recentemente (Okihiro et al., 1992; Masselink, 1995; Ruessink, 1998; 
Baldock et al., 2000; Baldock e Huntley, 2002; Battjes et al., 2004; Baldock et al., 2004; Baldock, 
2006; entre outros). Esses trabalhos parecem indicar a existência de dois mecanismos principais de 
geração de energia de baixa-frequência: um por forçamento no ponto de rebentação, devido à variação 
temporal da altura de onda incidente (componente de curto período); o outro está relacionado com a 
libertação e a posterior reflexão das ondas de longo período ligadas nas estruturas costeiras e praias. 
Enquanto o primeiro deverá dominar durante condições de agitação marítima energéticas e em praias 
com um perfil transversal muito inclinado, presume-se que o segundo seja preponderante em presença 
de condições ambientais mais calmas e na interacção da agitação com praias de talude suave (Baldock 
e Huntley, 2002; Battjes et al., 2004). Uma vez que a energia de baixa-frequência radiada pelas praias 
pode, em algumas circunstâncias, propagar-se para o interior de portos situados na sua proximidade, é 
importante que os modelos de propagação da agitação marítima tenham também a capacidade de simular 
os mecanismos anteriormente referidos. Baldock e Huntley, 2002, referem que, regra geral, os modelos 
existentes não permitem a separação dos diferentes processos de geração de energia infra-gravítica. 

Na segunda fase do estudo em modelo físico, assim como na fase anterior, apenas foram reproduzidos 
estados de agitação marítima definidos através de espectros semi-empíricos. No entanto, importa frisar 
que nessas duas fases foram considerados estados de agitação marítima realistas, e que os parâmetros 
caracterizadores dos espectros utilizados (  e ) foram definidos com base em resultados de estudos 
de caracterização do clima de agitação ao largo de Leixões. Na reprodução desses estados de agitação, 
o set-down teórico foi corrigido na fronteira do sistema de geração de ondas. A opção tomada nesta fase 
do estudo é sustentada pelo facto de não estarem disponíveis registos de agitação marítima para a área 
envolvente (próxima) ao Posto “A”, e pela impossibilidade de reproduzir na instalação experimental a 
batimetria da área de aproximação ao porto, incluindo o local onde os registos de agitação disponíveis 
foram medidos. Por outro lado, e no que concerne à utilização de modelos numéricos, na data em que a 
segunda fase de testes foi iniciada, não existiam alternativas válidas para fazer a propagação da agitação 
marítima do largo até às profundidades de água pretendidas.  

Com efeito, e face às limitações aqui apresentadas, concluiu-se que a simples reprodução, pelo sistema 
de geração (posicionado a uma profundidade que no protótipo corresponderia à cota -16 m ZHL), de 
estados de agitação marítima medidos ao largo de Leixões (à cota -83 m ZHL), pouco acrescentaria 
em relação à opção de utilizar espectros semi-empíricos e uma compensação teórica de set-down. Com 
esta opção não se está a reproduzir no modelo, exactamente, a realidade física, apenas algo próximo. 
Não pretendendo, de forma alguma, menosprezar os resultados obtidos com o modelo físico testado, 
importa frisar que o presente trabalho de investigação visa, não apenas a reprodução das características 
do protótipo, mas também a obtenção de resultados que possam ser utilizados no desenvolvimento, 
validação e calibração de modelos numéricos. Por outro lado, nesta fase do trabalho, deu-se uma atenção 
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especial à análise comparativa da eficácia de algumas alternativas de intervenção no Posto “A” e na sua 
área envolvente. No que diz respeito a essa análise, os testes em modelo físico foram efectuados nas 
mesmas condições.  

A possibilidade de reproduzir, de uma forma mais rigorosa, os níveis de energia infra-gravítica na área 
envolvente ao Posto “A”, deverá voltar a ser equacionada numa fase posterior do estudo. Para tal será 
necessário dispor de medições das condições de agitação marítima na envolvente próxima desse posto 
de acostagem, ou utilizar modelos numéricos para fazer a propagação de estados de agitação medidos 
ao largo para profundidades de água mais reduzidas. A esse respeito importa salientar a intenção de, 
no âmbito de uma parceria estabelecida entre o IHRH-FEUP e a Section of Ports and Waterways da 
Technical University of Delft, Netherlands, para o estudo do comportamento de navios amarrados em 
portos, utilizar o módulo Surf Beat do modelo numérico Delft3D para simular a propagação de estados 
de agitação medidos ao largo para o interior do Porto de Leixões (incluindo a geração e a propagação 
de ondas de longo período livres e ligadas). Como já se referiu anteriormente, esse módulo foi usado 
com sucesso por van der Molen et al., 2004 e 2006, para simular a propagação da agitação marítima 
para o interior do Tomakomai Port, Japan. O modelo foi calibrado com resultados de medições das 
condições de agitação (incluindo energia na banda infra-gravítica) em três locais distintos: ao largo, à 
entrada do porto e no interior da bacia portuária. 

No seguimento do que foi exposto, foi novamente realçada a relação de complementaridade que pode 
ser estabelecida entre a modelação física, os modelos numéricos e as medições realizadas no protótipo. 
Por exemplo, se no âmbito do projecto de I&D ‘DOLPHIN’ vier a ser possível registar os movimentos 
de navios amarrados no Posto “A” do Terminal de Petroleiros, terá todo o interesse a reprodução, pelos 
modelos físicos e numéricos, das condições de agitação que lhes deram origem, assim como do estado 
de carga e das condições de amarração desses petroleiros, no momento em que essas medições foram 
efectuadas. Os resultados obtidos permitiriam determinar com que rigor os modelos físicos e numéricos 
avaliam o comportamento do navio amarrado. 

6.3.6. VERIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MASSAS DO MODELO DO NAVIO PETROLEIRO 

Nas duas fases do estudo, o comportamento do navio petroleiro amarrado foi estudado para a condição 
de carregamento máximo. Apesar do modelo do navio ter sido calibrado na primeira fase do estudo, no 
período que antecedeu o início da segunda fase de testes, foi necessário proceder à verificação das suas 
características estáticas e dinâmicas. O Quadro 6.1 apresenta as principais características do navio para 
a condição de carga estudada, quer no protótipo, quer no modelo físico construído à escala geométrica 
1/100. A metodologia de calibração e de verificação da distribuição de massas do modelo foi descrita 
na secção 4.3.5.  

As experiências de inclinação transversal e de verificação da distribuição de massas do modelo foram 
realizadas em condições de águas profundas (profundidade de água no tanque de ondas igual a 0.45 m) 
e inicialmente paradas, com o modelo afastado das fronteiras reflectoras existentes. Os resultados das 
várias experiências são apresentados no anexo D.2.  

O Quadro 6.30 sintetiza os resultados das quatro experiências de inclinação transversal do navio. Em 
cada uma dessas experiências, a altura metacêntrica transversal do modelo, , foi determinada com 
base na Equação (4.20), considerando a massa do modelo igual a 119.72 kg e um  de 0.605 m. Os 
resultados apresentados mostram que a altura metacêntrica do modelo está muito próxima do valor de 
referência (0.0583 m). Importa também acrescentar que estes resultados são idênticos aos que foram 
obtidos na primeira fase de testes (Quadro 6.6). 
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Quadro 6.30 – Síntese dos resultados das experiências de 
inclinação transversal do navio (valores no modelo). 

Exp. (#) 
Altura metacêntrica transversal –  (m) 

Bombordo Estibordo 

1 0.0590 0.0587 

2 0.0581 0.0584 

Média 0.0586 0.0586 

Erro  +0.4% +0.4% 

 

A experiência de verificação da distribuição transversal de massas do modelo foi repetida duas vezes. 
Recorda-se que esta experiência permite determinar o período natural do modo de oscilação de balanço, 

, que é depois comparado com um valor de referência, definido tendo por base as características do 
navio no protótipo. Tal como na primeira fase do estudo, com base nos resultados destas experiências, 
foi também caracterizado o amortecimento das oscilações de balanço do navio em condições de águas 
profundas, ou seja, determinou-se o decréscimo logarítmico associado a esse modo de oscilação, , e o 
valor da constante . 

O Quadro 6.31 sintetiza os resultados das experiências de verificação da distribuição transversal de 
massas do navio. As condições em que estas experiências foram efectuadas, assim como a análise dos 
resultados obtidos, são idênticos aos descritos na secção 6.2.4. 

Quadro 6.31 – Síntese dos resultados das experiências de verificação 
da distribuição transversal de massas do navio (valores no modelo). 

Experiência  (s)  (-)  (s-1) 

B1 1.245 0.103 0.0825 

B2 1.247 0.105 0.0840 

Média 1.246 0.104 0.0833 

Erro (%) -0.3  - - - - 

 

Uma análise comparativa dos resultados das experiências de verificação da distribuição transversal de 
massas do modelo do navio nas duas fases do estudo, Quadros 6.7 e 6.31, mostra que o período natural 
do modo de oscilação de balanço e os parâmetros caracterizadores do amortecimento dessas oscilações 
tomam valores ligeiramente maiores na primeira fase do estudo. Importa também acrescentar que na 
segunda fase do estudo, o valor de  está mais próximo do valor de referência (1.25 s). As condições em 
que estas experiências foram realizadas nas duas fases do estudo podem explicar as diferenças entre os 
resultados obtidos. De facto, na secção 4.3.5.4 foi referido que o momento de inércia adicionado para 
a oscilação de balanço em fase com a aceleração angular dessa oscilação, , podia ser desprezado em 
condições de águas profundas. Foi com base nesse pressuposto que o valor de referência do período 
natural da oscilação de balanço foi estimado. Adicionalmente, a Equação (4.21) mostra que o período 
natural dessa oscilação varia na razão directa com o valor de .  

Como foi referido na secção 6.2.4, considerou-se que as experiências de verificação das propriedades 
estáticas e dinâmicas (oscilatórias) do navio são efectuadas em condições de águas profundas quando 
o quociente entre a profundidade de água e o calado do navio é superior a dois, embora seja preferível 
que este seja da ordem de três. Enquanto na primeira fase do estudo as experiências foram realizadas 
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com uma profundidade de água no tanque de ondas igual a 35 cm (~2.5 vezes o calado do navio), na 
segunda fase, essa profundidade passou para 45 cm (~3.2 vezes o calado do navio). No seguimento do 
que foi exposto anteriormente, poderá concluir-se que o momento de inércia adicionado , ainda que 
pequeno nas duas fases do estudo, deverá tomar valores ligeiramente maiores nas condições em que as 
experiências foram efectuadas na primeira fase. Essa diferença tem repercussões ao nível do período 
natural da oscilação de balanço. O aumento da profundidade de água no tanque tem ainda influência 
nos parâmetros que caracterizam o amortecimento associado ao modo de oscilação de balanço do navio, 
tornando-os mais pequenos. Importa, todavia, acrescentar que as diferenças entre os resultados obtidos 
para as duas profundidades de água são pequenas. No entanto, sempre que as condições o permitam, as 
experiências de calibração e de verificação das propriedades estáticas e dinâmicas do modelo devem ser 
realizadas em profundidades de água iguais ou superiores a três vezes o calado do navio. 

6.3.7. ELEMENTOS DO SISTEMA DE AMARRAÇÃO DO NAVIO 

As principais características dos cabos de amarração disponíveis a bordo do navio KORNATI são 
apresentadas nos Quadros 6.32 e 6.33, e foram fornecidas pelo comandante do navio durante uma visita 
a bordo. Esses quadros apresentam o diâmetro ( ), o material, o comprimento ( ) e a força mínima de 
rotura ( ), para os diferentes tipos de cabos disponíveis, em função da sua localização no convés do 
navio. Os cabos de amarração de aço galvanizado são do tipo 6×36 WS+IWRC, i.e., são constituídos 
por 6 cordões de 36 arames cada e possuem alma independente em cabo de aço. As extremidades de 
amarração, de poliamida, são constituídas por 8 cordões. 

Quadro 6.32 – Características dos cabos de amarração mistos no protótipo (navio KORNATI). 

Localização nº 
Cabo de amarração Extremidade de amarração 

 (mm) Material  (m)  (t)  (mm) Material  (m)  (t)

Castelo de proa 4 

36 A
ço

  
G

al
va

ni
za

do
 

220 92.3 88 

P
ol

ia
m

id
a 

(N
yl

on
) 

11 131 
Convés principal - proa 2 

Convés principal - popa 2 

Castelo de popa 4 

 

Quadro 6.33 – Características dos cabos de amarração de fibras sintéticas no protótipo (navio KORNATI). 

Localização nº 
Cabo de amarração 

 (mm) Material  (m)  (t) 

Castelo de proa 4 

68 

estalon/polyester 

220 

83.7 

Convés principal - proa 2 estalon/polyester 83.7 

Convés principal - popa 2 polymix 115.2 

Castelo de popa 4 estalon/polyester 83.7 

 

As características dos cabos de amarração a bordo do navio diferem das que foram consideradas na 
primeira fase do estudo experimental. Como se referiu anteriormente, nessa fase foram reproduzidas 
as relações constitutivas (i.e. as curvas de força-alongamento) dos cabos de amarração que constam de 
Santos, 2005 e 2006. Estes estudos foram realizados para um navio com um deslocamento idêntico ao 
do navio KORNATI. 
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As curvas de força-alongamento dos cabos de amarração do navio KORNATI não são, no entanto, 
conhecidas, por não estarem disponíveis a bordo. Os certificados de conformidade desses cabos só 
contêm a informação que foi apresentada nos quadros anteriores. Os contactos com as empresas que 
fabricaram esses cabos não produziram resultados satisfatórios. 

Nestas circunstâncias, optou-se pela utilização de curvas de força-deformação genéricas, apresentadas 
na bibliografia da especialidade (OCIMF, 2008). Uma vez que as características elásticas dos cabos de 
amarração se alteram com o uso (especialmente se forem fabricados com materiais sintéticos), foram 
utilizadas as características de cabos já usados. As características dos cabos de amarração variam, 
obviamente, de fabricante para fabricante, mas essas diferenças não devem ser muito significativas. 

A Figura 6.69 apresenta as características do cabo de aço 6×36 IWRC e do cabo de poliamida (Nylon) 
que foram usados como referência na definição das relações constitutivas dos cabos de amarração do 
navio KORNATI. Considerou-se que o cabo de aço apresentava um comportamento linear até à rotura.  

 

 
Figura 6.69 – Características elásticas do cabo de aço 6x36 IWRC e do cabo de poliamida, 

adaptado de OCIMF, 2008. 

Todos os cabos de amarração mistos apresentam extremidades de amarração (cabo de poliamida) com 
um comprimento não deformado igual a 11 m, Quadro 6.32. O comprimento não deformado do cabo 
de aço (cabo principal) foi calculado subtraindo ao comprimento total do cabo de amarração (Quadro 
6.2) o comprimento da respectiva extremidade de amarração.  

Para uma determinada força aplicada, o alongamento de um cabo de amarração misto resulta da soma 
parcelar do alongamento do cabo principal, de aço, com o alongamento da extremidade de amarração. 
Importa ainda referir que a normalização internacional (e.g. OCIMF, 2008) impõe que as extremidades 
de amarração de poliamida tenham uma força mínima de rotura 37% superior à do cabo principal. Deste 
modo, a rotura do cabo de aço ocorre quando a força aplicada na extremidade de amarração se situa, 
em geral, um pouco acima dos 70%.  

A Figura 6.70 apresenta as características dos cabos de amarração a bordo do navio KORNATI. Essas 
características foram determinadas através da metodologia apresentada anteriormente e referem-se a 
cabos de amarração duplos, ou seja, ao conjunto dos dois cabos que são lançados em cada direcção 
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para amarrar o navio no cais. Pode verificar-se que estes cabos de amarração apresentam uma força 
mínima de rotura mais elevada do que os usados na primeira fase do estudo. Adicionalmente, a relação 
força-alongamento está, neste caso, mais próxima de uma relação linear. 

 

 
Figura 6.70 – Características elásticas determinadas para os cabos de amarração duplos 

existentes a bordo do navio petroleiro KORNATI. 

Na segunda fase do estudo em modelo físico foram realizados testes, quer com os cabos utilizados na 
primeira fase, quer com os cabos cujas características elásticas são apresentadas na Figura 6.70. Nesta 
fase foram consideradas as curvas de força-deformação das defensas apresentadas na Figura 6.9, que 
correspondem às das defensas efectivamente instaladas no Posto “A” do Terminal de Petroleiros do 
Porto de Leixões. 

Os oito cabos de amarração duplos utilizados na amarração do navio, e as duas defensas pneumáticas 
instaladas no cais, foram reproduzidos no modelo físico por fio de kevlar (material muito rígido) e por 
uma associação de molas helicoidais de precisão. A rigidez do correspondente transdutor de força foi 
também considerada na simulação das características de elasticidade desses elementos do sistema de 
amarração. 

Na primeira fase do estudo, o comportamento não-linear das curvas de força-deformação dos cabos de 
amarração e das defensas foi linearizado. A metodologia utilizada baseou-se na consideração de uma 
rigidez equivalente, Equação (6.1), e pressupõe que uma curva de força-deformação, depois de ter sido 
linearizada, tenha associada uma energia de deformação até à rotura do elemento em análise igual à da 
curva de força-deformação real (não-linear). 

Na segunda fase do estudo, considerou-se, como alternativa, uma aproximação bilinear a essas curvas 
de força-deformação. A determinação da rigidez das molas helicoidais utilizadas na reprodução das 
características elásticas do sistema de amarração do navio foi efectuada com base na metodologia que 
se apresenta de seguida. 

Considere-se uma curva de força-deformação genérica de um elemento do sistema de amarração, com 
uma deformação-limite igual a á  e uma força mínima de rotura igual a á . A energia necessária 
para levar esse elemento até à rotura é dada por,  
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em que  representa uma função contínua que descreve, com suficiente aproximação, a variação da 
força, , aplicada no elemento do sistema de amarração do navio, em função da deformação Δ  desse 
elemento. 

Definam-se duas hipotéticas condições de carga, que não têm necessariamente que pertencer à curva de 
força-deformação do elemento do sistema de amarração: ( , ,) e ( , á ). Num diagrama força-
deformação, essas condições de carga permitem definir dois troços lineares: o primeiro a passar pela 
origem e pelo ponto de coordenadas ( , ), e o segundo por esse ponto e pelo ponto de coordenadas 
( , á ). O resultado da integração da curva bilinear definida, em ordem à deformação do elemento 
e até à deformação á , deverá ser igual a á .  

O declive de cada um dos troços da curva bilinear (que aqui representa uma rigidez) é dado por, 

Como foi referido na secção 4.3.6.2, na prática, essa aproximação, por troços, à curva real de força-
deformação, pode ser conseguida através de uma associação em série de duas molas helicoidais, na qual 
pelo menos uma das molas tem o seu alongamento condicionado. Assim, a rigidez do primeiro troço é 
reproduzida pelo transdutor de força e pelas duas molas, enquanto a rigidez do segundo é reproduzida 
apenas pelo transdutor de força e por uma das duas molas utilizadas, uma vez que a outra tem o seu 
alongamento limitado.  

A rigidez das molas helicoidais a utilizar na reprodução da curva de força-deformação do elemento do 
sistema de amarração é dada por,  

em que , , , ,  representam a rigidez do transdutor de força, da mola M1 (com alongamento 
condicionado) e da mola M2, respectivamente. 

O alongamento máximo da mola M1 é dado por,  

A definição das duas condições de carga consideradas pode ser condicionada pelas características das 
molas disponíveis. A metodologia apresentada refere-se a uma aproximação bilinear a uma curva de 
força-deformação não-linear de um elemento do sistema de amarração, mas poderia ser estendida a  
troços, fazendo variar o número de molas de alongamento condicionado. 

Como já se referiu anteriormente, os cabos de amarração apresentados na Figura 6.70 apresentam uma 
relação força-alongamento aproximadamente linear. Esta característica permite justificar a reprodução 
das suas características elásticas no modelo físico através de uma aproximação linear à curva de força-
deformação (i.e. por consideração de uma rigidez equivalente), em alternativa à metodologia bilinear 
apresentada anteriormente. No entanto, as curvas de força-deformação das defensas instaladas no 
Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões têm um comportamento marcadamente não-
linear, Figura 6.9, justificando-se, portanto, a utilização da aproximação bilinear.  
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O Quadro 6.34 apresenta os resultados de uma aproximação bilinear à curva de força-deformação das 
defensas, em que á ,  representa o alongamento máximo que a mola M1 pode experimentar. Neste 
caso particular, a rigidez do transdutor de força era muito próxima da rigidez do segundo troço recto 
da curva bilinear (Quadro 6.36). Este facto tornou possível dispensar a utilização da segunda mola, pelo 
que apenas foi utilizada a de alongamento condicionado. 

Quadro 6.34 – Resultados da aproximação bilinear à curva de força-deformação das defensas. 

Defensa 
Transdutor de força Mola 

nº  (N/mm) ,  (N/mm) á ,  (mm) 

DF1 9 0.2147 0.07534 7.7 

DF2 10 0.2187 0.07486 7.8 

 

Posteriormente foram seleccionadas as molas helicoidais de precisão que, em conjunto com o respectivo 
transdutor de força, permitem fornecer a elasticidade pretendida a cada um dos elementos do sistema 
de amarração do navio. As características elásticas de cada um desses elementos foram confirmadas, 
por calibração, antes e depois desta fase de testes em modelo físico.  

As Figuras 6.71 e 6.72 apresentam, para cada elemento do sistema de amarração, a curva de força-
deformação não-linear e equivalente (i.e. com igual energia de deformação até à rotura), e os pares de 
valores força-deformação que resultam dos procedimentos de verificação das características elásticas 
do conjunto ‘transdutor de força-associação de molas helicoidais’. Os resultados apresentados referem-
se a cabos de amarração duplos e estão em valores de modelo físico. Apesar de as figuras apresentadas 
só mostrarem resultados até ao limite de deformação desses elementos (sensivelmente), a verificação 
estendeu-se até ao limite do transdutor de força. Esses resultados são apresentados apenas no anexo C, 
juntamente com os resultados de um ajuste linear, pelo método dos mínimos quadrados, aos pares de 
valores força-alongamento resultantes das verificações efectuadas.  

A rigidez equivalente de cada um dos cabos de amarração, determinada com base na Equação (6.1), e 
a rigidez medida nos testes de verificação das características elásticas de cada conjunto ‘transdutor de 
força-associação de molas’, são apresentadas no Quadro 6.35.  

Quadro 6.35 – Características dos cabos de amarração (CA).  

Cabo de Amarração Rigidez  

Designação ID 
Modelo (N/mm) Diferença 

(%) 
Protótipo 
(kN/m) equivalente medida 

Lançante de popa CA1 (ASS & SIM) 0.04437 0.04467 0.7 457.82 

Lançante de popa CA2 (ASS & SIM) 0.05742 0.05835 1.6 598.11 

Través de popa CA3 (ASS & SIM) 0.06820 0.06796 -0.4 696.59 

Regeira de popa CA4 (ASS & SIM) 0.06820 0.06803 -0.2 697.31 

Regeira de proa CA5 (ASS & SIM) 0.05913 0.05963 0.8 611.21 

Través de proa CA6 (ASS & SIM) 0.05913 0.05955 0.7 610.40 

Lançante de proa CA7 (ASS & SIM) 0.05742 0.05693 -0.9 583.53 

Lançante de proa CA8 (ASS) 0.04986 0.05059 1.5 518.55 

Lançante de proa CA8 (SIM) 0.04185 0.04198 0.3 430.28 

ASS – layout de amarração assimétrico  
SIM – layout de amarração simétrico 
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Figura 6.71 – Verificação das características elásticas dos elementos do sistema de amarração. 
Cabos de amarração 1 a 6 do navio KORNATI. 
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Figura 6.72 – Verificação das características elásticas dos elementos do sistema de amarração. 

Cabos de amarração 7 e 8 do navio KORNATI, e defensas 1 e 2 (aproximação bilinear). 
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No Quadro 6.35, os valores da rigidez equivalente e da rigidez medida, são apresentados em valores 
no protótipo e no modelo à escala geométrica 1/100, para os dois layouts de amarração considerados 
nesta fase do estudo. Estes valores referem-se à rigidez conjunta dos dois cabos que são lançados em 
cada direcção para amarrar o navio ao cais. 

O Quadro 6.36 apresenta os resultados da aproximação bilinear à curva de força-deformação das 
defensas. Estas defensas são utilizadas com o layout de amarração assimétrico e simétrico. 

Quadro 6.36 – Características das defensas (DF).  

Defensa 
(ID) 

Rigidez  

Modelo Físico Protótipo  

Equivalente  Medida  
 

(kN/m) 
  

(kN/m) 
∆  
(m)  

(N/mm) 
 

(N/mm) 
∆  

(mm) 
 

(N/mm) 
 

(N/mm) 
∆  

(mm) 

DF1 0.05577 0.21548 10.4 0.05732 0.20943 10.2 587.53 2146.66 1.02 

DF2 0.05577 0.21548 10.4 0.05622 0.20630 10.3 576.26 2114.58 1.03 

 

Como já se referiu, apenas na segunda fase do estudo em modelo físico foi possível simular cabos de 
amarração com características próximas dos usados na amarração do navio KORNATI no Posto “A” do 
Terminal de Petroleiros de Leixões. Por outro lado, as características não-lineares da curva de força-
deformação das defensas instaladas nesse posto apenas foram reproduzidas de uma forma conveniente 
nessa fase do estudo. No entanto, na segunda fase do estudo, foram também realizados testes com os 
cabos de amarração e as defensas usados na primeira fase. Com esta opção pretendia-se, em primeiro 
lugar, obter resultados que pudessem ser comparados com os da primeira fase do estudo, ou seja, em 
que o navio estivesse amarrado ao cais com sistemas de amarração com características idênticas. Em 
segundo lugar, como os cabos disponíveis no navio apresentam maior resistência, rigidez e capacidade 
de absorção de energia do que os cabos usados na primeira fase do estudo, pretendia-se ainda avaliar 
as repercussões da utilização desses cabos no comportamento de um navio amarrado no Posto “A”.   

O Quadro 6.37 apresenta a combinação de molas helicoidais usada para reproduzir as características 
elásticas dos elementos do sistema de amarração, bem como o respectivo peso, quer no modelo físico, 
quer em valores de protótipo. 

No decorrer de um estudo experimental é mais fácil modificar as condições de agitação marítima, ou a 
profundidade de água, do que as características do sistema de amarração do navio. Assim, é fundamental 
definir clara e convenientemente as características dos sistemas de amarração a testar, e proceder à sua 
calibração no início do estudo, Davies et al., 2001. 

6.3.8. GENERALIDADES E PROCEDIMENTOS DE TESTE 

Os procedimentos de teste seguidos na segunda fase do estudo foram idênticos aos adoptados na fase 
anterior (secção 6.2.5). Importa, portanto, fazer apenas uma breve referência às alterações introduzidas 
nessa metodologia. Como na segunda fase as sondas de controlo das condições de agitação marítima 
incidente estavam mais próximas do sistema de geração, o atraso entre o início da aquisição de dados e 
o arranque do sistema de geração de agitação passou de cerca de 6 a 10 s para cerca de 4 a 6 s. Este 
intervalo representa o tempo necessário para que as ondas geradas cheguem à primeira sonda de níveis 
hidrodinâmicos. 
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Quadro 6.37 – Combinação de molas utilizada para reproduzir as características elásticas dos elementos 
do sistema de amarração e respectivo peso no modelo e em valores de protótipo. 

Cabo de Amarração & Defensa Combinação 
de Molas 

Peso no Modelo Peso no Protótipo 

Designação TF (g) (N) (kN) (t) 

Lançante de popa 1 A6 1.98 0.019 19.93 2.03 

Lançante de popa 2 C5 1.36 0.013 13.66 1.39 

Través de popa 3 E7+J7 1.13 0.011 11.37 1.16 

Regeira de popa 4 E8+J6 1.21 0.012 12.15 1.24 

Regeira de proa 5 C8 1.35 0.013 13.52 1.38 

Través de proa 6 I8 0.83 0.008 8.36 0.85 

Lançante de proa 7 J5+D4 1.58 0.015 15.84 1.61 

Lançante de proa (ASS) 8 K1+I5 2.61 0.026 26.22 2.67 

Lançante de proa (SIM) 8 C7+E5 2.30 0.023 23.11 2.36 

Defensa de proa 9 I6 1.77 0.017 17.81 1.82 

Defensa de popa 10 I3 1.80 0.018 18.09 1.84 

ASS – layout de amarração assimétrico 
SIM – layout de amarração simétrico 
TF – Transdutor de força 

 

Por outro lado, enquanto na primeira fase do estudo foram geradas sequências aleatória de ondas com 
um comprimento total de 4096 pulsos (2 ), na segunda fase utilizaram-se sequências com 8192 pulsos 
(2 ). Além disso, nesta última fase do estudo, a duração dos testes é a que resulta da consideração do 
tempo de ciclo mais um incremento de 10%, de modo a registar o comportamento do navio amarrado, 
em resposta aos diferentes agrupamentos de ondas presentes na sequência aleatória reproduzida, numa 
situação de equilíbrio dinâmico.  

Num número significativo de testes da segunda fase do estudo, as defensas instaladas na estrutura de 
acostagem apresentavam um recobrimento superficial de elevado atrito, em borracha EPDM. Nestas 
condições torna-se necessário verificar regularmente o desgaste dessa superfície e se as extremidades 
de contacto da defensa com o navio estão bem atarraxadas. 

Com a modificação das forças de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração, ou do nível de água no 
interior da instalação experimental, a posição de equilíbrio do navio relativamente ao cais altera-se. Este 
movimento (longitudinal) do navio, ainda que pequeno, pode ter consequências ao nível da repartição 
dos esforços pelos elementos do sistema de amarração e influenciar a resposta do navio. Presume-se, 
portanto, que o registo da posição que o navio ocupa, inicialmente, em relação ao cais tenha também 
interesse para as simulações numéricas do comportamento do navio amarrado previstas no âmbito do 
projecto de I&D ‘DOLPHIN’.  

Na primeira fase do estudo procedeu-se apenas à anotação de informação de carácter qualitativo sobre 
a movimentação do modelo do navio quando as condições de teste eram modificadas. Na segunda fase 
optou-se pela instalação de uma régua sobre o convés do modelo, com a sua posição central a 1.26 m 
da popa do navio (valores no modelo). A posição do navio em relação à estrutura de acostagem foi 
registada fotograficamente no início e no fim de cada uma das séries de testes. A Figura 6.73 mostra, 
como exemplo, que o navio se desloca, longitudinalmente, cerca de 4 cm (no sentido da proa), quando 
se passa da condição de pré-tensão normal para a condição de pré-tensão extra. Importa acrescentar que 
parte desse deslocamento resulta de se ter optado por manter as forças de pré-tensão aplicadas nos cabos 
de amarração dentro dos limites referidos na secção 6.2.3. 
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Figura 6.73 – Posição do navio em relação ao cais. Série de testes realizada para: condição de pré-tensão 
normal – PS05, esquerda; condição de pré-tensão extra – PS07, direita. 

Na segunda fase do estudo experimental, e previamente à amarração do navio no cais, foram também 
anotadas as voltagens iniciais registadas pelos transdutores de força afectos às duas defensas.   

6.3.9. ANÁLISE PRELIMINAR DAS CONDIÇÕES DE AGITAÇÃO 

6.3.9.1. Introdução 

Após a construção do modelo físico da área portuária em estudo no interior do tanque de ondas, foi 
realizado um conjunto de testes preliminares, que visaram, quer a calibração das condições de agitação 
marítima, quer a caracterização dos níveis de agitação em vários pontos do domínio de ensaio, e em 
particular na região abrigada pelo quebramar Norte de Leixões. Estes testes foram realizados com o 
cais de acostagem do Posto “A” livre, Figura 6.74. 

  

 
Figura 6.74 – Testes preliminares: determinação das condições de agitação marítima 
junto à estrutura de acostagem do Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões. 
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Nos testes preliminares foram utilizadas nove sondas do tipo resistivo: quatro para a determinação da 
altura de onda significativa incidente (i.e. análise da reflexão) e as restantes para a caracterização dos 
níveis de agitação em cinco pontos do domínio de ensaio. Destas sondas, três foram instaladas junto ao 
Posto “A”, na área habitualmente ocupada pelo navio petroleiro depois de amarrado (à proa, a meio-
navio e à popa). A Figura 6.75 apresenta o esquema de implantação do modelo no tanque de ondas, 
evidenciando o local de instalação das sondas e o seu número de identificação. 

 

 
Figura 6.75 – Esquema de implantação do modelo físico no tanque de ondas com indicação do local de 

instalação das sondas de níveis hidrodinâmicos. 

Na generalidade dos testes realizados foram reproduzidos estados de agitação irregular, caracterizados 
por períodos de onda de pico entre 10 e 20 s, e pelas alturas de onda significativas de 3.0, 4.5 e 6.0 m. 
Foram consideradas três profundidades de água, , distintas na área adjacente ao Posto “A”. Essas 
profundidades de água correspondem, sensivelmente, a uma preia-mar de águas vivas ( =20 m), ao 
nível médio da água do mar ( =18 m) e ao nível do zero hidrográfico local ( =16 m). O Quadro 6.38 
apresenta os estados de agitação marítima irregular considerados na segunda fase do estudo, bem 
como as condições em que estes foram reproduzidos. Os valores indicados referem-se ao protótipo. 

Com a redução da profundidade de água no interior do tanque de ondas alguns estados de agitação 
marítima deixaram de poder ser reproduzidos correctamente na instalação experimental. Note-se, por 
exemplo, que não foram estudados os estados de agitação com uma altura de onda significativa igual a 
6.0 m para a profundidade de água de 16 m. Com efeito, mesmo para um valor de  igual a 18 m, a 
reprodução desses estados de agitação tornou necessário o aumento do ganho do sistema de geração, 
de forma a compensar a redução de energia no local de instalação das sondas, em consequência da pré-
rebentação das ondas de maior altura, Quadro 6.38. A instabilidade e a consequente rebentação das 
ondas de maior altura resulta, em alguns casos, da interacção entre ondas, podendo ocorrer a alguns 
metros de distância do sistema de geração.  

A Figura 6.76 apresenta graficamente os estados de agitação testados na segunda fase do estudo, 
juntamente com as condições-limite da instalação experimental, para as três profundidades de água 
consideradas. Como se referiu na secção 4.4.3.1, essas condições-limite resultam, quer de critérios de 
rebentação da onda gerada, quer das características de desempenho do sistema de geração. Os estados 
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de agitação são representados na figura com base na altura de onda máxima, definida como 1.75 , e 
no período de onda de pico. Os valores apresentados referem-se ao modelo físico. 

Quadro 6.38 – Estados de agitação marítima reproduzidos na 2ª fase do estudo. 

 (s) 
Profundidade de água (m) 

20 18 16 

3.0 4.5 6.0 3.0 4.5 6.0 3.0 4.5 

10 X X  X ¤  X o 

12 X X ¤ X X  X X 

14 X X X X X o X X 

16 X X X X X o X X 

18 X X X X X o X X 

20 X X X X X ▼ X X 

¤  – Teste ligeiramente forçado  
o  – Teste forçado 
▼ – Problemas devido à utilização da compensação de set-down e do sistema de 

absorção activa de reflexões 

 

Para qualquer uma das profundidades de água consideradas no estudo, os estados de agitação marítima 
seleccionados (condições de teste) encontram-se relativamente afastados das condições-limite que são 
impostas pelas características de desempenho do sistema de geração de ondas usado, Figura 6.76. Isto 
é válido, quer nos casos em que não se recorre ao sistema de absorção activa de reflexões, quer quando 
esse sistema é utilizado (admitindo um coeficiente de reflexão de 20%). Pese embora o referido, uma 
das condições de teste não pôde ser reproduzida no modelo físico devido às limitações do sistema de 
geração, Quadro 6.38. Com efeito, a utilização da compensação de set-down pode aumentar, de forma 
significativa, a amplitude do movimento das pás desse sistema, especialmente nas situações em que se 
procuram reproduzir estados de agitação caracterizados por um período e uma altura de onda elevados, 
em profundidades de água (relativamente) reduzidas. Este efeito não está contabilizado nas curvas de 
desempenho do sistema de geração apresentadas nos gráficos da Figura 6.76.  

Pondo de parte a situação particular anteriormente apresentada, no presente estudo são os critérios de 
rebentação da onda que mais condicionam a reprodução no tanque de ondas dos estados de agitação 
marítima seleccionados. De facto, pode observar-se que para uma profundidade de água de 0.16 m, os 
estados de agitação com uma altura de onda significativa de 0.06 m (6 m em valores de protótipo) se 
encontram acima do limite 0.6 , Figura 6.76 – superior, não tendo por isso sido reproduzidos no estudo 
(c.f. Quadro 6.38). A Figura 6.76 – meio mostra que para a profundidade de 0.18 m, esses estados de 
agitação se posicionam entre os limites 0.5  e 0.6 . Como já foi referido anteriormente, neste caso foi 
necessário aumentar o factor de ganho do sistema de geração de forma a garantir a altura de onda 
significativa pretendida no local de medição. Estes resultados mostram que na prática poderá ser mais 
conveniente adoptar como referência o critério de rebentação mais conservativo (0.5 ).  

O critério de rebentação imposto pelo período de onda condiciona, apenas, a (correcta) reprodução dos 
estados de agitação de mais baixo período. Da análise da informação apresentada na Figura 6.76 e no 
Quadro 6.38, concluiu-se que é conveniente que as condições de teste se situem abaixo do critério de 
rebentação /10. 

Na segunda fase do estudo foram também realizados alguns testes preliminares com ondas regulares 
(um por cada período de onda). 
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Figura 6.76 – Estados de agitação marítima versus condições-limite da instalação experimental, 

para as profundidades de água de 0.16 m (superior), 0.18 m (meio) e 0.20 m (inferior).  
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6.3.9.2. Análise da reflexão e calibração dos estados de agitação marítima 

Um dos objectivos dos testes preliminares efectuados após a instalação do modelo físico no tanque de 
ondas era a calibração das condições de agitação marítima. A análise das condições de reflexão, e a 
posterior determinação dos estados de agitação marítima incidentes, foi realizada a partir dos registos 
de elevação da superfície livre da água medidos por quatro sondas (sondas S1 a S4), posicionadas na 
proximidade do sistema de geração de ondas, Figura 6.75. Os espaçamentos entre essas quatro sondas 
foram definidos de forma a que o correspondente intervalo de frequências válidas abrangesse, para 
cada uma das condições de teste, pelo menos, as frequências-limite 0.5  e 2.2 , em que  representa 
a frequência de pico do estado de agitação marítima em análise (secção 4.4.4.5). 

A Figura 6.77 apresenta os espectros de variância estimados, individualmente, para as sondas S1 a S4 
e o espectro incidente que resulta da análise das condições de reflexão com base nos registos dessas 
quatro sondas. Os testes analisados foram realizados na segunda fase do estudo, para as profundidades 
de água, , de 18 e 20 m, tendo sido reproduzidos estados de agitação caracterizados por períodos de 
onda de pico de 12 e 16 s, e uma altura de onda significativa de cerca de 3.0 m (valores de protótipo). 
Em cada um dos gráficos são também indicadas as frequências de pico, e as frequências-limite que 
correspondem a metade dessa frequência e ao seu dobro. Os espectros referentes às sondas S1 a S4 
foram estimados para uma janela de dados ( ) de 512 pontos, enquanto a análise da reflexão foi 
realizada para valores de  de 512 e 1024 pontos. Essa figura permite também a comparação dos 
espectros estimados com o espectro de JONSWAP (semi-empírico) que foi especificado no sistema de 
geração. 

Pode concluir-se que os espectros de variância apresentados na Figura 6.77, assim como os espectros 
relativos a outras condições de teste (Figura 6.79), reproduzem com suficiente aproximação as formas 
espectrais especificadas no sistema de geração de ondas. Os resultados apresentados mostram também 
a incapacidade de a rotina de análise da reflexão utilizada lidar com a energia presente nas frequências 
da banda infra-gravítica desses espectros. De facto, nos espectros estimados com base nos registos das 
sondas S1 a S4 pode observar-se que essas frequências têm uma densidade de energia não desprezável, 
Figura 6.77 – esquerda. Contudo, os espectros de agitação incidente que resultam da análise da reflexão 
apresentam densidades de energia iguais a zero fora do intervalo de frequências válidas7, Figura 6.77 – 
direita. De facto, o espaçamento entre as sondas S1 a S4 foi definido de forma a englobar apenas os 
limites espectrais referentes à componente de curto período. Por outro lado, a separação das ondas de 
longo período incidentes no modelo físico daquelas que são reflectidas ou radiadas por este, e que se 
propagam em direcção ao sistema de geração, é mais complexa, requerendo a utilização de métodos de 
análise específicos (secção 4.4.4.5). Assim, tendo em conta o que foi referido, as densidades de energia 
estimadas para as frequências da banda infra-gravítica através da rotina de análise da reflexão devem 
ser interpretadas com cuidado. 

A Figura 6.78 apresenta, para os dois estados de agitação analisados na Figura 6.77, os espectros de 
variância estimados para as sondas S1 a S4 considerando uma janela de dados de 512 pontos e uma 
escala vertical logarítmica (base 10). Nos dois testes os estados de agitação marítima irregular foram 
reproduzidos com base numa forma espectral de JONSWAP, considerando um factor de forma igual a 
3.3. O espectro semi-empírico que serviu de base a cada um dos testes é também indicado no gráfico, 
juntamente com a frequência de pico e as frequências-limite: 0.5  e 2.0 .  

                                                      
7 O espaçamento entre as quatro sondas destinadas à análise das condições de reflexão no modelo foi definido 

para um intervalo amplo de condições de teste. Assim, na maior parte dos casos, as frequências-limite 0.5  e 
2.2 , referentes a um determinado estado de agitação marítima, não coincidem com os limites do intervalo de 
frequências válidas que a rotina de análise da reflexão considera, embora estejam, obviamente, contidas nesse 
intervalo. 
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Figura 6.77 – Espectros de variância estimados para as sondas S1 a S4 (esquerda). Espectros incidentes que 

resultam da análise das condições de reflexão com base nos registos das sondas S1 a S4 (direita).  

A Figura 6.78 mostra que na vizinhança da frequência de pico, os espectros da variância estimados 
para cada uma das quatro sondas utilizadas no estudo são muito próximos do espectro de JONSWAP 
(1ª ordem) especificado no sistema de geração. No entanto, em frequências próximas do limite 2.0  
podem observar-se algumas diferenças importantes entre os espectros estimados para essas sondas e o 
espectro pedido. Esta discordância não é, contudo, de estranhar, uma vez que o espectro especificado 
no sistema de geração, e que serve aqui como termo de comparação, é apenas de primeira ordem.  

Nas frequências da banda infra-gravítica ( <0.04-0.05 Hz), o espectro pedido apresenta densidades de 
energia nulas (ou muito pequenas). No entanto, nos espectros estimados com base nos resultados do 
modelo físico, essas frequências apresentam densidades de energia não desprezáveis. Essa energia 
resulta, quer das ondas de longo período ligadas, quer das ondas de longo período livres reflectidas ou 
radiadas pela praia instalada no tanque de ondas. Embora o sistema de geração de ondas utilize uma 
função de transferência das pás de primeira ordem, a geração de componentes sub-harmónicas livres 
(parasitas) foi minimizada devido à introdução de uma compensação de segunda ordem (ou de set-
down). A análise comparativa dos espectros ‘medidos’ no modelo com os especificados no sistema de 
geração de ondas é realizada, de uma forma mais completa, na secção 6.2.6.3. 
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Figura 6.78 – Espectros de variância da elevação da superfície livre da água (valores de protótipo). Testes 
realizados com estados de agitação irregular caracterizados por: =12 s, =3.02 m e =20 m (esquerda); e 

=16 s, =3.01 m e =18 m (direita). 

Os resultados da aplicação da rotina de análise da reflexão utilizada no estudo são os espectros de 
variância da agitação incidente e reflectida, e o coeficiente de reflexão no intervalo de frequências 
válidas (secção 4.4.4.5). É ainda determinado o coeficiente de reflexão global, que traduz o quociente 
entre a altura de onda significativa reflectida e incidente. 

A Figura 6.79 apresenta, como exemplo, os resultados da análise da reflexão de testes realizados na 
segunda fase do estudo, em que foram reproduzidos seis estados de agitação marítima distintos, que 
procuram ser representativos das diferentes condições de teste estudadas. Para cada um desses estados 
de agitação são representados: o espectro de variância da agitação incidente, , e o coeficiente de 
reflexão, , que resultam de análises realizadas com base em diferentes tamanhos da janela de dados 
( ). Em cada um dos gráficos apresentados são indicadas as frequências de pico, e as frequências-
limite que correspondem a metade dessa frequência e ao seu dobro. A Figura 6.79 permite também a 
comparação dos espectros estimados para cada uma dessas condições de teste com a forma espectral 
de JONSWAP especificada no sistema de geração de ondas. Por fim, são ainda indicadas as condições 
em que os vários testes foram realizados, nomeadamente: a referência do teste, o período de onda de 
pico, a altura de onda significativa incidente e a profundidade de água junto ao cais. 

Como seria de esperar, a Figura 6.79 mostra que o aumento do tamanho da janela de dados conduz a 
um aumento da resolução em frequência da curva que traduz a variação do coeficiente de reflexão em 
função da frequência. Conclusões semelhantes a estes poderiam ser retiradas a respeito dos espectros 
de variância da agitação incidente. À maior resolução corresponde também uma maior irregularidade 
das diferentes estimativas. Com base na análise efectuada, a opção que considera blocos de dados com 
um tamanho de 512 pontos parece ser a que apresenta o melhor compromisso entre as condicionantes 
em jogo (c.f. secção 4.4.4.5). Importa acrescentar que os resultados obtidos em frequências afastadas 
da frequência de pico ( ) devem ser interpretados com alguma atenção, uma vez que estão associados 
a densidades de energia muito baixas. Como referência, podem considerar-se críticas as frequências 
para as quais a densidade espectral estimada é inferior a aproximadamente 10% do valor associado à 

. De facto, a Figura 6.79 mostra coeficientes de reflexão consideravelmente elevados em frequências 
cuja densidade de energia é muito baixa. Esses resultados podem não ser representativos da realidade e 
perdem importância quando se considera o coeficiente de reflexão global. 
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Figura 6.79 – Influência da largura da janela de dados nos resultados da análise da reflexão. Espectros de 
variância da agitação incidente e variação do coeficiente de reflexão em função da frequência, para seis 

condições de teste distintas. 
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Apesar das diferenças observadas na configuração das curvas que traduzem a variação do coeficiente 
de reflexão com a frequência, as alturas de onda significativas incidentes, , , e o coeficiente de 
reflexão global, , mantêm-se relativamente estáveis nas análises realizadas para diferentes tamanhos 
da janela de dados, Quadro 6.39. 

Quadro 6.39 – Altura de onda significativa incidente e coeficiente de reflexão para análises realizadas com base 
em janelas de dados de diferentes tamanhos ( . 

Teste  
(Refª) 

  
(m) 

  
(s) 

  
(m) 

 
256 512 1024 2048 

,  (m)  ,  (m)  ,  (m)   ,  (m)  

PS02|T03 16 10 3.0 2.96 0.11 2.99 0.08 2.98 0.07 3.02 0.07 
PS00|T17 20 12 4.5 4.44 0.12 4.49 0.10 4.47 0.10 4.51 0.10 
PS01|T06 18 14 3.0 3.02 0.11 3.06 0.10 3.08 0.09 3.05 0.09 
PS01|T12 18 14 4.5 4.49 0.13 4.55 0.11 4.58 0.11 4.53 0.11 
PS00|T16 20 16 4.5 4.51 0. 14 4.52 0.12 4.49 0.12 4.55 0.11 
PS00|T08 20 18 3.0 3.06 0.14 3.04 0.12 3.06 0.12 3.08 0.11 

 

O Quadro 6.39 mostra que o coeficiente de reflexão global é relativamente baixo (0.14< <0.07) e  
que apresenta uma tendência de aumento com o período de onda de pico. Importa ainda acrescentar 
que este coeficiente de reflexão não se refere a uma estrutura em particular mas, de certa forma, ao 
modelo físico no seu conjunto (Praia de Matosinhos, cabeça do quebramar Norte). 

6.3.9.3. Análise das condições de tranquilidade na área abrigada pelo quebramar Norte de Leixões 

Com base nos registos de elevação da superfície livre da água medidos pelas nove sondas utilizadas 
nos testes preliminares (secção 6.3.9.1), é possível fazer uma caracterização dos níveis de agitação na 
zona abrigada pelo quebramar Norte de Leixões e, em particular, na área adjacente ao Posto “A”. A 
análise da difracção da agitação em torno da cabeça do quebramar permite aferir o grau de abrigo 
desse posto de acostagem para as várias condições de teste, isto é, para as diferentes alturas e períodos 
de onda, e níveis de maré. No final, os resultados obtidos são comparados, na medida do possível, com 
os resultados de simulações numéricas realizadas no âmbito de um estudo anterior sobre as condições 
operacionais do Posto “A”, IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005. As principais conclusões desse estudo 
foram já apresentadas sumariamente no capítulo 5. 

Das condições de teste apresentadas no Quadro 6.38, apenas as caracterizadas por alturas de onda 
significativas de 3.0 e 4.5 m foram consideradas nesta análise, por terem sido reproduzidas no modelo 
para as três profundidades de água (níveis de maré). Embora se tenham considerado alturas de onda 
superiores a 4.5 m, quer na fase de testes preliminares, quer nas simulações numéricas referidas 
anteriormente, o seu interesse é limitado, pois não é expectável que o navio se encontre amarrado no 
Posto “A” durante as condições ambientais mais energéticas. Com efeito, nos testes efectuados para 
alturas de onda significativas de 4.5 m e períodos de onda de pico elevados, verificou-se que o navio 
experimentava movimentos de amplitude elevada e, nas situações mais críticas, superior aos limites 
vulgarmente apresentados na bibliografia da especialidade. Adicionalmente, para a profundidade de 
18 m, só foi possível reproduzir no tanque de ondas os estados de agitação com uma altura de onda 
significativa de 6.0 m aumentado o factor de ganho do sistema de geração. 

Os testes realizados para um período de onda de pico de 20 s não foram também considerados na 
análise. Nos espectros de variância estimados para as sondas S1 a S4 a partir dos resultados desses 
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testes é possível observar, de uma forma clara, um pico secundário em frequências superiores à de 
pico (aproximadamente o dobro da frequência de pico). Como exemplo, a Figura 6.80 apresenta os 
espectros estimados individualmente para as sondas S1 a S4 e o espectro incidente que resulta de uma 
análise das condições de reflexão com base nos registos dessas mesmas sondas. O teste analisado foi 
realizado na segunda fase do estudo, para uma profundidade de água de 20 m (no protótipo), tendo 
sido reproduzido um estado de agitação marítima caracterizado por um período de onda de pico de 
20 s e uma altura de onda significativa de 3.0 m. Em cada um dos gráficos são também indicadas as 
frequências de pico, e as frequências-limite que correspondem a metade dessa frequência e ao seu 
dobro. Os espectros de variância referentes às sondas S1 a S4 foram estimados para uma largura da 
janela de dados ( ) de 512 pontos, enquanto a análise da reflexão foi efectuada para valores de 

 de 512 e 1024 pontos. A Figura 6.80 permite ainda a comparação dos espectros estimados com 
o espectro de JONSWAP especificado no sistema de geração. 

 

Figura 6.80 – Espectros de variância estimados para as sondas S1 a S4 (esquerda). Espectros incidentes que 
resultam da análise das condições de reflexão com base nos registos das sondas S1 a S4 (direita). 

Embora possam existir outras causas que expliquem o seu aparecimento (e aumento de importância 
com o período de onda), supõe-se que o pico secundário resulte da influência da cabeça do quebramar 
Norte (que inclui um quebramar submerso) nas condições de agitação. Essa perturbação deverá depois 
propagar-se em direcção no local de instalação das sondas. Constata-se também que essa potencial 
influência do quebramar (reflexão) não é eliminada quando se efectua uma análise das condições de 
reflexão com base nos registos das quatro sondas utilizadas no estudo, Figura 6.80 – direita. A Figura 
6.80 evidencia, também, a incapacidade da rotina de análise de reflexão lidar com a energia presente 
nas frequências da banda de infra-gravítica. Com base nos resultados apresentados na secção 6.3.9.2 
pode concluir-se que esse pico secundário é significativamente menos importante nos testes realizados 
para períodos de onda de pico de 18 s, deixando mesmo de existir para períodos de onda inferiores a 
esse valor. Importa ainda acrescentar que o período de onda de 20 s é elevado e relativamente pouco 
frequente.  

Numa primeira fase, a caracterização dos níveis de agitação no modelo é efectuada com base na altura 
de onda significativa total, determinada a partir do momento espectral de ordem zero dos espectros de 
variância estimados para cada uma das sondas usadas no estudo. Esse momento espectral foi calculado 
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para o intervalo de frequências de zero a infinito. Numa fase posterior, a análise é efectuada, de uma 
forma independente, para as componentes de curto e de longo períodos, à semelhança do que foi feito 
na secção 6.2.6.2. Em qualquer uma dessas fases, a análise foi baseada em espectros de variância 
estimados para uma janela de dados de 512 pontos, à qual corresponde uma largura da banda espectral 
de 0.004688 Hz. 

O local de instalação das sondas de níveis hidrodinâmicos no modelo encontra-se esquematizado na 
Figura 6.75. Das nove sondas utilizadas no estudo, quatro estavam destinadas à determinação da altura 
de onda significativa incidente, , ou seja, à análise da reflexão. O Quadro 6.40 apresenta a altura de 
onda significativa incidente em cada um dos testes analisados, juntamente com a respectiva referência.  

Quadro 6.40 – Altura de onda significativa incidente e referência dos testes analisados. 

 (s) 10 12 14 16 18 

 (m)  (m) Refª  (m) Refª  (m) Refª  (m) Refª  (m) Refª 

20 
3.02 S00T02 3.02 S00T03 2.99 S00T04 3.02 S00T06 3.05 S00T08 
4.54 S00T13 4.47 S00T17 4.53 S00T15 4.51 S00T16 4.54 S00T19 

18 
2.97 S01T02 3.03 S01T03 3.05 S01T06 3.01 S01T07 2.99 S01T08 
4.45 S01T09 4.49 S01T11 4.54 S01T12 4.50 S01T13 4.50 S01T14 

16 
2.99 S02T03 3.03 S02T05 3.03 S02T07 3.04 S02T08 3.01 S02T09 
4.48 S02T17 4.47 S02T15 4.46 S02T14 4.54 S02T11 4.47 S02T10 

 

Apesar de se conhecer a altura de onda significativa incidente nos testes analisados (Quadro 6.40), a 
caracterização dos níveis de agitação nos diferentes pontos do domínio de ensaio é feita tendo como 
referência a altura de onda significativa média, estimada com base nos registos das sondas S1 a S4. 
Uma vez que não é possível aplicar a rotina de análise da reflexão usada no presente estudo na banda 
de frequências infra-gravíticas (secção 4.4.4.5), a opção tomada tem como objectivo assegurar que a 
análise da difracção é feita de forma coerente, quer quando se considera a altura de onda significativa 
total, quer quando se faz a separação das componentes de curto e longo períodos. Os registos de 
elevação da superfície livre da água medidos pelas restantes sondas permitem fazer a caracterização 
dos níveis de agitação em cinco pontos do domínio de ensaio: quatro na zona abrigada pelo quebramar 
Norte de Leixões (S6 a S9) e um numa posição frontal à Praia de Matosinhos8 (S5). 

O Quadro 6.41 apresenta a altura de onda significativa total, , , e o respectivo índice de agitação, 
, nos locais de instalação das sondas, para as profundidades de água consideradas. Nos testes 

analisados foram reproduzidos estados de agitação marítima caracterizados por uma altura de onda 
significativa incidente de 3.0 m e pelos seguintes períodos de onda de pico: 10, 12, 14, 16 e 18 s.  

No contexto da presente análise, o índice de agitação representa o quociente entre a altura de onda 
significativa estimada (total) para um determinado ponto do modelo e a altura de onda significativa 
média (total) estimada com base nos registos das sondas S1 a S4, ou seja,  

,

,
(6.30)

em que   representa o índice de agitação na posição ocupada pela sonda , ,  a altura de onda 
significativa estimada com base nos registos medidos pela sonda  e ,  a média das alturas de 
onda significativas estimadas para as sondas S1 a S4.  

                                                      
8 A topo-hidrografia da Praia de Matosinhos foi adaptada no modelo físico testado na segunda fase do estudo. 
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Quadro 6.41 – Altura de onda significativa (total) e índice de agitação em diferentes locais do modelo físico. 
Testes realizados para uma altura de onda significativa incidente de 3.0 m. 

    
(m) 

 (s) 10 12 14 16 18 

Sonda ,  
(m) 

    
(-) 

,  
(m) 

  
(-) 

,  
(m) 

  
(-) 

,   
(m) 

    
(-) 

,  
(m) 

 
(-) 

20 

S1-S4 3.14 1.000 3.14 1.000 3.08 1.000 3.12 1.000 3.15 1.000 
S5 3.21 1.022 3.52 1.121 3.59 1.164 3.54 1.134 3.43 1.091 
S6 0.71 0.226 0.74 0.236 0.76 0.248 0.78 0.251 0.78 0.249 
S7 0.56 0.178 0.63 0.199 0.68 0.220 0.74 0.237 0.79 0.252 
S8 0.38 0.120 0.53 0.168 0.58 0.188 0.66 0.212 0.66 0.209 
S9 0.33 0.106 0.42 0.135 0.48 0.157 0.60 0.191 0.63 0.200 

18 

S1-S4 3.14 1.000 3.17 1.000 3.15 1.000 3.12 1.000 3.09 1.000 
S5 3.18 1.011 3.49 1.101 3.54 1.124 3.46 1.110 3.38 1.093 
S6 0.63 0.199 0.69 0.218 0.70 0.222 0.74 0.236 0.74 0.241 
S7 0.51 0.163 0.57 0.181 0.65 0.207 0.69 0.222 0.74 0.240 
S8 0.30 0.096 0.42 0.132 0.51 0.163 0.60 0.191 0.62 0.202 
S9 0.27 0.087 0.37 0.117 0.42 0.134 0.49 0.158 0.55 0.176 

16 

S1-S4 3.18 1.000 3.16 1.000 3.13 1.000 3.14 1.000 3.14 1.000 
S5 3.34 1.052 3.27 1.036 3.52 1.124 3.51 1.118 3.51 1.120 
S6 0.56 0.176 0.63 0.198 0.66 0.212 0.71 0.226 0.74 0.235 
S7 0.48 0.152 0.53 0.167 0.61 0.194 0.64 0.204 0.69 0.220 
S8 0.31 0.098 0.38 0.122 0.48 0.153 0.53 0.170 0.59 0.188 
S9 0.26 0.082 0.32 0.101 0.39 0.126 0.46 0.146 0.53 0.168 

 

Como a altura de onda significativa estimada com base nos registos individuais de cada uma das 
sondas inclui uma componente incidente e outra reflectida, o valor médio de ,  para as sondas S1 
a S4 é ligeiramente diferente do valor da altura de onda significativa incidente, obtida através de uma 
análise da reflexão baseada nos registos medidos por essas sondas (c.f. Quadros 6.40 e 6.41).  

O Quadro 6.41 mostra que a altura de onda significativa na sonda posicionada em frente à Praia de 
Matosinhos (S5) é superior ao valor médio de ,  para as sondas S1 a S4. Com efeito, para os 
períodos de onda considerados, o índice de agitação associado a essa sonda toma valores entre 1.01 e 
1.16. O aumento de energia registado nesse local deverá estar relacionado, pelo menos parcialmente, 
com a proximidade dessa sonda a uma fronteira reflectora (praia). Numa fase posterior são referidas 
outras causas que podem também estar na origem dos resultados obtidos. Para a zona abrigada pelo 
quebramar de Leixões, a Figura 6.81 apresenta, graficamente, a variação do índice de agitação com o 
período de onda de pico, o local de instalação da sonda e a profundidade de água. 

De uma forma geral, a sonda instalada no local mais exposto (S6) é a que apresenta os índices de 
agitação mais elevados (Quadro 6.41 e Figura 6.81). Para as sondas posicionadas na área adjacente ao 
Posto “A”, o índice de agitação aumenta, progressivamente, com a aproximação à cabeça da estrutura 
de protecção contra a agitação. Esta tendência pode ser observada para as três profundidades de água 
estudadas. 

A Figura 6.81 mostra também que, na zona abrigada pelo quebramar Norte, o aumento do período de 
onda de pico dá origem a um aumento dos índices de agitação nos locais de instalação das sondas, 
qualquer que seja a profundidade de água considerada. Esse aumento do índice de agitação é maior 
nas sondas posicionadas na faixa adjacente ao Posto “A” (S7 a S9). No caso da sonda S6, a variação 
desse índice com o período de onda é menor, embora aumente com a redução da profundidade de 
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água. Com efeito, para uma profundidade de 16 m, a curva de variação do índice de agitação da sonda 
S6 assemelha-se à das sondas instaladas junto ao Posto “A”. Em suma, estes resultados mostram um 
maior aumento do grau de abrigo no local da sonda S6, com a redução da profundidade de água, para 
os períodos de onda mais baixos. Enquanto para as sondas S7-S9 o aumento do período de onda de 10 
para 18 s resulta num aumento do índice de agitação entre 41 e 109%, para a sonda S6, esse aumento 
situa-se apenas entre 10 e 34%.  

 

 
Figura 6.81 – Índice de agitação (relativo à altura de onda significativa total) em função do local de instalação 

das sondas e do período de onda de pico, para as três profundidades de água estudadas: =20 m (esquerda), 
=18 m (centro) e =16 m (direita). Testes realizados para uma altura de onda significativa incidente de 3.0 m. 

No que concerne à influência do nível de maré nas condições de tranquilidade na zona abrigada pelo 
quebramar Norte, observa-se uma diminuição do índice de agitação com a redução da profundidade de 
água. Com efeito, para as sondas S7 a S9, a transição de uma preia-mar de águas vivas ( =20 m) para 
o nível de água associado ao zero hidrográfico ( =16 m), resulta numa redução dos índices de agitação 
de 10 a 28%. Essa redução da profundidade de água tem menor impacto nos índices de agitação no 
local de instalação da sonda S6, que apenas sofrem reduções entre 6 e 22%. O Quadro 6.42 apresenta, 
sumariamente, os intervalos de variação dos índices de agitação em função da profundidade da água e 
do local de instalação das sondas.  

Quadro 6.42 – Intervalos de variação dos índices de agitação. 

Sonda 
Profundidade de água (m) 

20 18 16 

S6 0.23 - 0.25 0.20 - 0.24 0.18 - 0.24 
S7 0.18 - 0.25 0.16 - 0.24 0.15 - 0.22 
S8 0.12 - 0.21 0.10 - 0.20 0.10 - 0.19 
S9 0.11 - 0.20 0.09 - 0.18 0.08 - 0.17 

 

Os resultados apresentados no Quadro 6.41, referentes a testes efectuados para uma altura de onda 
significativa incidente de 3.0 m, mostram que para períodos de ondas de pico entre 10 e 18 s, a altura 
de onda significativa (total) no local de instalação da sonda S8 (que corresponde, sensivelmente, ao 
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centro geométrico da área em planta ocupada por um navio amarrado no Posto “A”) varia entre 0.38 e 
0.66 m, quando a profundidade de água é de 20 m. Com a redução da profundidade de água para 16 m, 
essa altura de onda passa para valores entre 0.31 e 0.59 m.  

A análise conjunta dos Quadros 6.41 e 6.42 permite concluir que os níveis de agitação na vizinhança do 
Posto “A”, são mais influenciados pelo período de pico dos estados de agitação marítima reproduzidos 
no modelo, do que pelo nível de maré (profundidade de água). A diminuição do índice de agitação nos 
locais de instalação das sondas S7 a S9 com a redução da profundidade de água deverá resultar, em 
parte, da forma tronco-cónica da cabeça do quebramar de Leixões, cujo diâmetro exterior no plano de 
água aumenta com a redução da profundidade. Os afloramentos rochosos e o material acumulado no 
intradorso do quebramar Norte, junto à cabeça (Figura 6.52), constituem um obstáculo à propagação 
da agitação, sobretudo para os níveis de maré mais baixos, influenciando as características das ondas 
que chegam à zona do Posto ”A”. Como foi referido anteriormente, estas características do protótipo 
foram reproduzidas no modelo físico. 

As tendências de variação dos níveis de agitação na zona abrigada pelo quebramar de Leixões com o 
período de onda, o afastamento em relação à cabeça desta obra portuária e a profundidade de água, 
estão em conformidade com o que era expectável.  

No que diz respeito à influência da profundidade de água nas condições de tranquilidade na bacia de 
acostagem do Posto “A”, importa acrescentar que os resultados experimentais obtidos são consistentes 
com as conclusões apresentadas em CEHIDRO-IST, 2004. Com efeito, os resultados das simulações 
numéricas efectuadas no âmbito desse trabalho mostraram que os níveis de agitação na envolvente ao 
Posto “A” eram muito semelhantes para os três níveis de maré estudados (secção 5.8). No entanto, no 
que concerne a níveis de agitação, é referido que nas simulações realizadas para ondas provenientes do 
rumo W-20º-S (idêntico ao considerado no estudo experimental), com um período de 18 s e uma altura 
de 10 m, a altura de onda esperada na zona do Posto “A”, mais precisamente na área ocupada pela 
proa do navio, é apenas ligeiramente superior a 1 m.  

Os resultados obtidos nos testes preliminares da segunda fase do estudo em modelo físico mostram 
que, para uma altura de onda significativa incidente de 3.0 m e um período de onda de pico de 18 s, a 
altura de onda na vizinhança do Posto “A” pode ser da ordem de 0.60 a 0.80 m (o valor mais elevado 
refere-se à posição ocupada pela proa de um navio amarrado no cais, ou seja, ao local da sonda S7). 
Nos testes realizados para uma altura de onda significativa incidente de 4.5 m (anexo G), a altura de 
onda nessa área do porto é de cerca de 1 m. Em suma, no modelo físico são observadas alturas de onda 
na zona do Posto “A” da mesma ordem de grandeza das previstas pelas simulações numéricas 
referidas, mas para alturas de onda incidentes inferiores.  

Tendo por base o que foi referido, o modelo utilizado em CEHIDRO-IST, 2004, parece subestimar os 
níveis de agitação (total) na vizinhança do Posto “A”. Os resultados obtidos com o modelo físico estão 
assim mais próximos dos que são apresentados em IHRH-FEUP, 2004b (secção 5.8). Este assunto é 
abordado novamente após a caracterização dos níveis de agitação na zona abrigada pelo quebramar, de 
forma separada, para as componentes de curto e de longo períodos.  

Na interpretação dos resultados experimentais é, muitas vezes, conveniente dividir a energia associada 
aos estados de agitação marítima reproduzidos na instalação experimental, numa componente de curto 
período e numa componente de longo período (ou infra-gravítica). De facto, essas componentes têm 
comportamentos distintos no modelo físico, o que justifica a sua separação. 

Neste estudo, tal como na secção 6.2.6.2, optou-se pela utilização de uma frequência de separação das 
componentes de curto e de longo períodos variável, que é função do período de pico dos estados de 
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agitação marítima gerados. O Quadro 6.9 apresenta essas frequências de separação para os diferentes 
períodos de onda considerados. As alturas de onda significativas das componentes infra-gravítica e de 
curto período foram determinadas a partir dos respectivos momentos espectrais de ordem zero, com 
base nas Equações (6.2) e (6.3), respectivamente. A altura de onda significativa associada ao estado de 
agitação em análise (total) pode ser determinada através da Equação (6.4). 

O Quadro 6.43 apresenta a altura de onda significativa de curto período, , , e o respectivo índice de 
agitação, , nos locais de instalação das sondas, para as três profundidades de água consideradas no 
estudo (valores de protótipo). Nos testes analisados foram reproduzidos estados de agitação marítima 
caracterizados por uma altura de onda significativa incidente de 3.0 m e pelos seguintes períodos de 
onda de pico: 10, 12, 14, 16 e 18 s. A altura de onda significativa incidente em cada um dos testes 
analisados, que resulta da análise das condições de reflexão no modelo, é apresentada no Quadro 6.40.  

Quadro 6.43 – Altura de onda significativa de curto período e índice de agitação em diferentes locais do modelo 
físico. Testes realizados para uma altura de onda significativa incidente de 3.0 m. 

    
(m) 

 (s) 10 12 14 16 18 

Sonda ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) 

20 

S1-S4 3.12 1.000 3.12 1.000 3.04 1.000 3.08 1.000 3.09 1.000 
S5 3.19 1.020 3.48 1.117 3.53 1.159 3.46 1.124 3.34 1.079 
S6 0.69 0.221 0.71 0.229 0.73 0.240 0.74 0.240 0.72 0.233 
S7 0.53 0.169 0.59 0.188 0.63 0.206 0.68 0.221 0.73 0.235 
S8 0.34 0.108 0.48 0.155 0.53 0.173 0.60 0.194 0.57 0.186 
S9 0.28 0.089 0.36 0.115 0.39 0.129 0.49 0.159 0.50 0.160 

18 

S1-S4 3.12 1.000 3.13 1.000 3.11 1.000 3.08 1.000 3.03 1.000 
S5 3.14 1.009 3.42 1.093 3.46 1.112 3.36 1.091 3.26 1.075 
S6 0.60 0.193 0.66 0.209 0.66 0.212 0.69 0.223 0.68 0.223 
S7 0.48 0.153 0.52 0.168 0.59 0.188 0.63 0.204 0.67 0.221 
S8 0.25 0.082 0.36 0.114 0.44 0.143 0.53 0.171 0.54 0.177 
S9 0.21 0.067 0.29 0.091 0.31 0.101 0.36 0.116 0.39 0.129 

16 

S1-S4 3.14 1.000 3.11 1.000 3.07 1.000 3.08 1.000 3.04 1.000 
S5 3.29 1.049 3.18 1.021 3.41 1.109 3.36 1.092 3.33 1.096 
S6 0.53 0.168 0.58 0.187 0.61 0.198 0.65 0.211 0.65 0.214 
S7 0.42 0.135 0.46 0.148 0.51 0.167 0.55 0.179 0.59 0.194 
S8 0.24 0.077 0.30 0.095 0.38 0.125 0.45 0.146 0.48 0.159 
S9 0.18 0.057 0.21 0.067 0.26 0.085 0.30 0.099 0.34 0.111 

 

De um modo geral, os resultados apresentados no Quadro 6.43 mostram tendências de variação dos 
níveis de agitação na zona abrigada pelo quebramar, com o período de onda, o afastamento à cabeça 
da obra de abrigo e a profundidade de água, muito semelhantes às observadas anteriormente, quando 
se consideraram, conjuntamente, as componentes de curto e de longo períodos dos estados de agitação. 

A análise conjunta dos resultados apresentados nos Quadros 6.41 e 6.43 mostra que os valores de  
e de  são relativamente próximos para a posição da sonda S5. No entanto, na zona abrigada pelo 
quebramar, é possível observar um progressivo afastamento dos valores que esses índices tomam com 
o aumento da distância à cabeça dessa obra de abrigo. Para facilitar a comparação desses resultados, o 
Quadro 6.44 apresenta, em valores percentuais, a redução do índice de agitação em resultado da não 
consideração da componente infra-gravítica.  
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Quadro 6.44 – Redução percentual do índice de agitação que resulta da não 
consideração da componente infra-gravítica. 

 (m) Sonda (#) 
Período de onda de pico (s) 

10 12 14 16 18 

20 

S5 0.2% 0.3% 0.4% 0.9% 1.1% 
S6 2.3% 2.9% 3.4% 4.7% 6.5% 
S7 4.9% 5.6% 6.3% 6.8% 6.6% 
S8 10.2% 7.3% 7.8% 8.4% 11.2% 
S9 16.0% 15.0% 17.7% 16.6% 19.9% 

18 

S5 0.2% 0.7% 1.1% 1.7% 1.7% 
S6 2.8% 3.9% 4.8% 5.5% 7.2% 
S7 6.1% 7.6% 9.2% 8.2% 7.9% 
S8 15.4% 14.1% 12.3% 10.4% 12.0% 
S9 23.4% 21.8% 24.6% 26.7% 27.1% 

16 

S5 0.3% 1.4% 1.4% 2.3% 2.1% 
S6 4.3% 5.3% 6.4% 6.9% 8.9% 
S7 11.1% 11.5% 13.7% 12.4% 11.9% 
S8 21.1% 21.7% 18.5% 14.1% 15.3% 
S9 30.8% 33.6% 32.6% 32.4% 34.0% 

 

O Quadro 6.44 mostra, de uma forma clara, que o índice de agitação de curto período diminui mais 
rapidamente do que o índice de agitação total, com a redução da profundidade de água e com o 
afastamento à cabeça do quebramar. Com base nestes resultados é possível concluir que as ondas de 
curto período sofrem maior atenuação do que as de longo período, na sua propagação para o interior 
do porto, qualquer que seja a profundidade de água e o período de onda considerado. Por exemplo, 
para uma profundidade de água de 16 m e um período de onda de 16 s, no local de instalação da sonda 
S9, a altura de onda significativa total é de 0.46 m (Quadro 6.41), mas a altura de onda significativa 
associada à componente de curto período é de apenas 0.30 m (Quadro 6.43). 

No que diz respeito à comparação dos resultados do modelo físico com os resultados das simulações 
numéricas realizadas para o caso de estudo em análise, importa acrescentar que, mesmo considerando 
apenas a componente de curto período dos estados de agitação medidos no modelo físico, as alturas de 
onda previstas pelo modelo numérico utilizado em CEHIDRO-IST, 2004, para a bacia de acostagem 
do Posto “A” continuam a ser inferiores às observadas no modelo físico, nos locais ocupados pelas 
sondas S7 a S9. Com efeito, para uma altura de onda significativa incidente de 3.0 m, os resultados 
apresentados no Quadro 6.43 mostram que para o período de onda de pico de 18 s, a altura de onda 
significativa de curto período na vizinhança do Posto “A” (S7 a S9) varia entre 0.50 e 0.73 m quando a 
profundidade de água é de 20 m, e entre 0.39 e 0.67 m quando essa profundidade passa para 18 m (i.e. 
o nível médio da água do mar).  

Nos testes realizados para uma altura de onda significativa incidente de 4.5 m (anexo G), a altura de 
onda significativa na vizinhança do Posto “A” varia entre 0.67 e 1.04 m para uma profundidade de 
20 m, e entre 0.54 e 0.95 m para uma profundidade de 18 m. Os resultados experimentais estão, 
portanto, mais próximos dos que são apresentados em IHRH-FEUP, 2004b. No entanto, em termos 
absolutos, importa ainda acrescentar que as alturas de onda significativas de curto período medidas no 
modelo físico na envolvente ao Posto “A”, embora da mesma ordem de grandeza, são menores do que 
as previstas pelo estudo anteriormente referido.  
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O Quadro 6.45 apresenta a altura de onda significativa associada à componente infra-gravítica, , , e 
o respectivo índice de agitação, , nos locais de instalação das sondas e para as diferentes condições 
de teste. 

Quadro 6.45 – Altura de onda significativa de longo período e índice de agitação em diferentes locais do modelo 
físico. Testes realizados para uma altura de onda significativa incidente de 3.0 m. 

    
(m) 

 (s) 10 12 14 16 18 

Sonda ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) 

20 

S1-S4 0.34 1.000 0.42 1.000 0.48 1.000 0.52 1.000 0.58 1.000 
S5 0.39 1.145 0.55 1.301 0.65 1.354 0.75 1.434 0.80 1.387 
S6 0.17 0.499 0.20 0.478 0.23 0.477 0.27 0.517 0.31 0.535 
S7 0.18 0.535 0.22 0.524 0.26 0.538 0.29 0.564 0.31 0.545 
S8 0.17 0.498 0.21 0.496 0.24 0.500 0.28 0.547 0.32 0.558 
S9 0.18 0.538 0.23 0.545 0.28 0.591 0.34 0.653 0.39 0.675 

18 

S1-S4 0.40 1.000 0.47 1.000 0.51 1.000 0.51 1.000 0.61 1.000 
S5 0.45 1.144 0.66 1.409 0.76 1.506 0.85 1.665 0.90 1.474 
S6 0.16 0.416 0.21 0.460 0.24 0.473 0.27 0.523 0.31 0.505 
S7 0.19 0.470 0.23 0.501 0.29 0.574 0.29 0.578 0.32 0.524 
S8 0.16 0.416 0.22 0.473 0.26 0.508 0.28 0.548 0.32 0.516 
S9 0.18 0.449 0.23 0.503 0.28 0.558 0.34 0.671 0.38 0.624 

16 

S1-S4 0.51 1.000 0.56 1.000 0.62 1.000 0.62 1.000 0.76 1.000 
S5 0.59 1.164 0.79 1.415 0.90 1.455 1.01 1.623 1.11 1.446 
S6 0.18 0.359 0.23 0.406 0.26 0.427 0.29 0.467 0.35 0.451 
S7 0.23 0.454 0.26 0.464 0.32 0.523 0.33 0.529 0.36 0.470 
S8 0.20 0.384 0.24 0.439 0.29 0.467 0.29 0.463 0.34 0.440 
S9 0.19 0.372 0.24 0.432 0.30 0.477 0.34 0.553 0.40 0.528 

 

Os resultados apresentados no Quadro 6.45 mostram que o índice de agitação na posição ocupada pela 
sonda S5 (instalada em frente à Praia de Matosinhos) é sempre superior à unidade e aumenta com o 
período de onda de pico. Na análise dos resultados referentes à componente de curto período, ou à 
altura de onda significativa total, foram retiradas conclusões semelhantes. O que importa salientar são 
os valores elevados que o índice de agitação toma quando se considera apenas a componente de longo 
período. De facto, para os períodos de onda de pico mais elevados, esse índice pode ultrapassar o valor 
de 1.5. Estes resultados parecem indicar, por um lado, que uma quantidade não desprezável da energia 
de longo período que incide na Praia de Matosinhos é reflectida (i.e, não é dissipada). Aliás, como se 
referiu na secção 6.2.6.3, mesmo em praias com uma inclinação muito suave, ocorre reflexão e/ou 
radiação de energia infra-gravítica, Battjes et al., 2004. Por outro lado, apenas uma parte da energia 
infra-gravítica medida pela sonda S5 parece chegar ao local de instalação das sondas S1 a S4. Neste 
tipo de análise não pode, contudo, ser descuidada a possibilidade de se instalarem no tanque de ondas 
padrões parcialmente estacionários, devido à sobreposição das ondas de longo período livres e ligadas 
(Baldock et al., 2000, Baldock e Huntley, 2002), e a ocorrência de trocas de energia entre as ondas de 
longo período livres e os agrupamentos de ondas de curto período (Battjes et al., 2004).  

Em linha com os resultados obtidos no modelo físico, Goda, 2000, refere que na proximidade de uma 
estrutura reflectora, a altura de onda (significativa), que resulta da sobreposição de ondas incidentes e 
reflectidas, apresenta flutuações, devido aos sistemas de ondas estacionárias instalados na proximidade 
dessa estrutura. Essas variações espaciais da altura de onda tendem, no entanto, a convergir para um 
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valor assimptótico com o afastamento à estrutura reflectora, sendo praticamente desprezáveis para 
distâncias superiores a um comprimento de onda. A importância dessas flutuações está directamente 
relacionada com a grandeza do coeficiente de reflexão da estrutura. Para quase todas as frequências da 
banda infra-gravítica do espectro da agitação incidente (comprimentos de onda elevados), a sonda S5 
está a uma distância inferior a um comprimento de onda da praia instalada no tanque de ondas, que 
para esse intervalo de frequências é, como já foi referido, pouco eficiente.  

É ainda possível que parte da energia reflectida ou radiada pela Praia de Matosinhos se propague em 
direcção à zona abrigada pelo quebramar Norte, não regressando à zona de geração. A difracção das 
ondas reflectidas ou radiadas nessa praia, associada a uma transferência de energia para a envolvente 
ao Posto “A”, deve também ter um papel não desprezável no processo. No entanto, tendo em atenção a 
posição ocupada pela sonda S5, Figura 6.75, apenas uma pequena fracção da energia que aí é registada 
deverá sofrer os fenómenos referidos. É expectável que o sistema de absorção activa de reflexões 
tenha a capacidade de reduzir a importância das flutuações da altura de onda referidas por Goda, 2000, 
na zona frontal ao sistema de geração. 

Para facilitar a interpretação dos resultados do Quadro 6.45, a Figura 6.82 apresenta os espectros de 
variância estimados a partir dos registos de elevação da superfície livre da água medidos pelas sondas 
S1 a S5, dando especial destaque às frequências da banda infra-gravítica. Estes resultados referem-se a 
testes realizados para uma profundidade de água de 20 m, nos quais foram reproduzidos estados de 
agitação caracterizados por uma altura de onda significativa de 3.0 m, e períodos de onda de pico de 
12 e 14 s (valores de protótipo). As estimativas espectrais foram obtidas para uma janela de dados de 
1024 pontos, à qual corresponde uma largura da banda espectral de 0.002344 Hz. 

A Figura 6.82 mostra que na posição da sonda S5, a energia associada, quer às frequências da banda 
infra-gravítica, quer às frequências próximas da frequência de pico, é significativamente superior à 
medida pelas sondas S1 a S4. A análise da Figura 6.82 – esquerda permite constatar que a configuração 
do espectro de energia estimado para a sonda S5 apenas se distancia dos associados às sondas S1 a S4 
nas frequências mais baixas da banda infra-gravítica. Estes resultados parecem indicar que a praia 
instalada no tanque de ondas tem a capacidade de dissipar, de uma forma relativamente eficiente, a 
energia presente em frequências superiores a um dado valor de referência, ou que a geração de energia 
de longo período (livre) ocorre, preferencialmente, num intervalo específico de frequências. Para ser 
possível retirar conclusões definitivas sobre esta matéria seria necessário aprofundar a análise ou, pelo 
menos, estendê-la a mais condições de teste. No presente trabalho de investigação essa análise não foi 
realizada. A problemática da reflexão e/ou radiação da energia infra-gravítica em praias é abordada, de 
uma forma mais detalhada, nas secções 3.2.2 e 6.2.6.3. 

Na zona abrigada pelo quebramar Norte de Leixões, os índices de agitação associados à componente 
infra-gravítica dos espectros de variância são sempre inferiores à unidade, Quadro 6.45. No entanto, 
esses índices são claramente superiores aos calculados anteriormente, quando a análise incidiu sobre a 
componente de curto período, ou sobre a altura de onda significativa total.  

A Figura 6.83 mostra a variação dos índices de agitação associados à componente de curto período, 
, e à componente de longo período,  , com a profundidade de água, o período de onda de pico e o 

local de instalação da sonda. Pode observar-se que a ordem de grandeza dos índices associados a essas 
duas componentes é diferente, Figura 6.83. Enquanto no caso da componente de curto período o valor 
de  nunca ultrapassa os 24%, na maioria das situações estudadas, o valor de  encontra-se acima 
de 40%.  

Para as profundidades de água habituais à entrada de portos marítimos, a altura das ondas de longo 
período ligadas (ou set-down) é proporcional ao quadrado da altura das ondas de curto período (ou 
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ondas primárias), PIANC, 1995. Estas perturbações de longo período, como o próprio nome indica, 
propagam-se ligadas aos agrupamentos de ondas de curto período. Devido às condições de abrigo 
proporcionadas pelo quebramar Norte, os resultados apresentados na Figura 6.83 e no Quadro 6.43 
mostram que a altura de onda significativa associada à componente de curto período diminui, de forma 
significativa, com o afastamento à cabeça dessa estrutura. Com efeito, o respectivo índice de agitação 
atinge valores entre 6 e 24% nas posições ocupadas pelas sondas S6 a S9. Tendo por base o referido, 
seria lícito pensar que os efeitos associados ao set-down diminuíram, ainda mais rapidamente, com a 
propagação da agitação de curto período para o interior do porto. No entanto, os índices de agitação 
calculados, apenas, com base na componente de longo período contrariam essa hipótese pois, como já 
se referiu, são superiores aos associados à componente de curto período, Figura 6.83. É óbvio que a 
energia de longo período medida na área abrigada pelo quebramar não pode estar em equilíbrio (ou 
ligada) com os agrupamentos de ondas primárias, que perdem grande parte da sua energia durante o 
processo de difracção. 

 

  
Figura 6.82 – Espectros de variância estimados para as sondas S1 a S5: frequências da banda infra-gravítica 
(esquerda), espectro de variância global (direita). Testes realizados para uma profundidade de água de 20 m. 
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Figura 6.83 – Índices de agitação associados às componentes de curto e de longo períodos em função do local 

de instalação das sondas e do período de onda de pico, para as três profundidades de água: =20 m (esquerda), 
=18 m (centro) e =16 m (direita). Testes realizados para uma altura de onda significativa incidente de 3.0 m. 

Importa acrescentar que os resultados obtidos no modelo físico não são inovadores, na medida em que 
Bowers, 1977, demonstrou, teoricamente e com base em resultados experimentais, que o fenómeno da 
difracção permite que uma parte substancial da energia associada às ondas de longo período ligadas 
(incidentes) se liberte. Após o processo, essas perturbações de longo período passam a comportar-se 
como ondas livres, deixando, portanto, de se propagar à velocidade do grupo. Estas ondas, com uma 
frequência idêntica à do set-down, têm comprimentos de onda elevados, pelo que a redução da sua 
amplitude na propagação para o interior do porto é mais lenta. Na área abrigada pelo quebramar Norte, 
juntamente com os agrupamentos de ondas de curto período, continuam a propagar-se ondas de longo 
período ligadas, mas de amplitude muito pequena (desprezável), devido à importante redução da altura 
das ondas de curto período. 

Sem pretender retirar importância ao que foi exposto, importa ainda acrescentar que a energia de longo 
período (livre) reflectida ou radiada pela Praia de Matosinhos pode também propagar-se em direcção 
ao Posto “A”. Considerações idênticas podem também ser tecidas a respeito da influência do talude 
exterior do molhe Sul de Leixões nos níveis de agitação na envolvente a esse posto de acostagem. A 
ocorrência de fenómenos ressonantes na instalação experimental, sem correspondência directa com a 
realidade, é um assunto que também deve ser tido em linha de conta. Assim, conclui-se que os níveis 
de energia nas frequências da banda infra-gravítica dos espectros estimados com base nos registos das 
sondas instaladas na zona abrigada pelo quebramar, não resultam apenas de uma única contribuição. O 
mesmo pode ser estendido, em parte, à sonda S5, situada em frente à Praia de Matosinhos.  

O Quadro 6.46 apresenta o quociente entre as alturas de onda significativas de longo período e de 
curto período, em função do local de instalação das sondas, da profundidade de água e do período de 
onda de pico. Os testes foram realizados para uma altura de onda significativa incidente de 3.0 m.  

O quociente entre as duas componentes em análise aumenta com o afastamento à cabeça do quebramar 
Norte de Leixões (como foi referido anteriormente), com a redução da profundidade de água e com o 
aumento do período de onda de pico. Assim, na área abrigada pelo quebramar, a importante redução 
de energia observada na banda de frequências gravíticas contrasta com a aparente facilidade com que o 
set-down contorna a cabeça da estrutura. Estes resultados mostram a razão pela qual a altura de onda 
significativa total diminui mais lentamente com o afastamento à cabeça do quebramar Norte do que a 
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altura de onda referente à componente de curto período, Quadros 6.41 e 6.43. A Figura 6.84 apresenta, 
graficamente, os resultados do Quadro 6.46, para os períodos de onda de pico de 12, 14 e 16 s.  

Quadro 6.46 – Quociente entre as alturas de onda significativas de longo e de curto períodos, para diferentes 
condições de teste (valores percentuais).  

 (s) 10 12 14 16 18 

 (m) 20 18 16 20 18 16 20 18 16 20 18 16 20 18 16 

S1-S4 11.0 12.7 16.3 13.5 14.9 17.9 15.7 16.2 20.2 16.9 16.5 20.2 18.6 20.2 25.2 
S5 12.3 14.4 18.0 15.7 19.2 24.8 18.3 22.0 26.5 21.6 25.2 30.0 23.9 27.7 33.2 
S6 24.7 27.3 34.7 28.2 32.7 38.9 31.2 36.3 43.5 36.4 38.8 44.8 42.7 45.6 53.0 
S7 34.6 39.0 54.5 37.6 44.4 56.3 41.0 49.5 63.1 43.1 46.7 59.8 43.1 47.8 60.9 
S8 50.4 64.9 80.5 43.0 62.0 82.6 45.2 57.7 75.3 47.5 52.8 64.0 55.9 58.6 69.6 
S9 65.8 85.5 106.8 64.0 82.0 115.9 71.5 89.7 113.5 69.2 95.4 112.9 78.4 97.9 120 

 

Figura 6.84 – Quociente entre as alturas de onda significativas de longo e de curto períodos, em função do local 
de instalação das sondas e da profundidade de água, para os períodos de onda de pico de 12, 14 e 16 s.  

De facto, as ondas de longo de período (livres ou resultantes da difracção das ondas de longo período 
ligadas) contornam com aparente facilidade as obras de protecção contra a agitação marítima, sendo 
relativamente insensíveis ao seu comprimento. Deste modo, o aumento da dimensão dessas obras para 
além do que é requerido pela necessidade de proporcionar as condições de tranquilidade pretendidas 
na zona abrigada pela estrutura (ondas de curto período) é não só caro, mas também pouco eficaz. 

Nas posições mais interiores da área de sombra do quebramar Norte, o quociente entre a altura de onda 
significativa de longo e de curto períodos, pode tomar valores muito elevados, por vezes superiores à 
unidade (100%), Figura 6.84. Importa frisar que o aumento expressivo desse quociente com a redução 
da profundidade de água e o aumento do período de onda de pico resulta, essencialmente, do facto de a 
altura de onda significativa associada à componente infra-gravítica do espectro incidente aumentar, de 
forma considerável, no mesmo sentido. Ou seja, nos espectros medidos pelas sondas S1 a S4, verifica-
se um aumento significativo da energia de longo período com a redução da profundidade de água e o 
aumento do período de onda, em testes realizados com a mesma altura de onda significativa incidente 
(total). Com efeito, a Figura 6.83 mostra uma tendência (ligeira) de redução do índice de agitação da 
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componente de longo período com a diminuição da profundidade de água, à semelhança do que se 
observa com a componente de curto período. Também com o aumento do período de onda de pico, os 
dois índices de agitação variam no mesmo sentido. 

Os resultados dos testes realizados com estados de agitação marítima caracterizados por uma altura de 
onda significativa incidente de 4.5 m são apresentados no anexo G. As conclusões que resultam da sua 
análise são muito semelhantes às que foram retiradas a partir dos resultados dos testes realizados com 
uma altura de onda de 3.0 m. 

A análise atenta dos resultados apresentados na Figura 6.83 (ou no Quadro 6.45) mostra que o índice 
de agitação calculado para a componente de longo período, ao invés de diminuir com o aumento da 
distância à cabeça do quebramar, como se observou anteriormente para a componente de curto período 
(Quadro 6.43 e Figura 6.83) ou para o conjunto das componentes de curto e longo períodos (Quadro 
6.41), tende, em alguns casos, a ser mais elevado na sonda S9 do que na S8 e, por vezes, que na sonda 
S7. Estas situações ocorrem com menos frequência com a redução da profundidade de água. Um dos 
argumentos que pode ser utilizado na justificação destes resultados é, mais uma vez, a proximidade da 
sonda S9 a uma estrutura reflectora – a Prainha, Figura 6.75. Convém referir que as diferenças entre as 
alturas de onda de longo período medidas por essas sondas são pequenas na maior parte dos casos. 

Com base nos resultados de testes efectuados na primeira fase do estudo, na secção 6.2.6.3 foram 
analisadas, de uma forma um tanto ou quanto exaustiva, as condições de ressonância no interior da 
instalação experimental. As condições em que esses testes foram efectuados tornaram possível tecer 
algumas considerações sobre a possibilidade de ocorrência de fenómenos de natureza ressonante no 
tanque de ondas. Nessa secção concluiu-se que, apesar da concentração preferencial de energia em 
frequências próximas das frequências naturais do tanque de ondas, qualquer fenómeno ressonante que 
aí tenha lugar, teria, forçosamente, de ter um factor de amplificação baixo. Referiu-se, também, que a 
existência de uma distribuição não uniforme de energia nas frequências da banda infra-gravítica podia 
ter uma origem não ressonante. Importa ainda acrescentar que nessa fase, e dentro do praticável, foram 
tomadas todas as medidas possíveis, tendo em vista a minimização da probabilidade de ocorrência de 
fenómenos de índole ressonante, tendo-se destacado a importância do uso de um sistema de absorção 
activa de reflexões integrado no sistema de geração de ondas. 

Os processos físicos relacionados com a reflexão ou a radiação da energia de baixa-frequência pelas 
estruturas costeiras (incluindo as praias) são relativamente complexos (secção 6.2.6.3). Por outro lado, 
o controlo dos níveis de energia associados a essa banda de frequências do espectro (infra-gravítica) 
no interior das instalações experimentais continua a merecer uma atenção muito especial por parte de 
várias instituições de investigação. Com efeito, face à reduzida eficiência dos sistemas de dissipação 
tradicionais, apenas os sistemas de absorção activa de reflexões parecem ser capazes de minimizar os 
problemas decorrentes de uma eventual amplificação irrealista da energia infra-gravítica no interior da 
instalação experimental. 

O modelo construído para a segunda fase do estudo é mais próximo da realidade e, ao mesmo tempo, 
mais complexo do que o modelo testado da primeira fase. Assim, a análise realizada na secção 6.2.6.3 
não foi repetida para as condições de teste da segunda fase do estudo. No entanto, são tecidas algumas 
considerações sobre a possibilidade de a massa de água contida no interior do tanque de ondas entrar 
em ressonância e sobre a importância desses fenómenos.  

Em primeiro lugar, importa frisar que na segunda fase do estudo foram tomadas várias medidas tendo 
em vista a minimização da importância do tipo de fenómenos em análise. Tal como na primeira fase, 
os testes foram realizados com o sistema de absorção activa de reflexões ligado. Apesar das limitações 
que este tipo de equipamentos ainda tem actualmente, a sua utilização permite assegurar que parte da 
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energia de longo período reflectida pela Praia de Matosinhos é absorvida pelo sistema de geração de 
ondas, reduzindo a possibilidade de as perturbações de longo período serem amplificadas segundo a 
direcção longitudinal. 

Como é do conhecimento geral, a amplificação de perturbações de longo período numa bacia fechada 
implica a persistência da acção excitante, cuja frequência se deverá manter constante ou, pelo menos, 
não se alterar de forma significativa ao longo do tempo. O método utilizado na reprodução dos estados 
de agitação marítima assegura que, desde que a duração do teste seja longa, os diferentes padrões de 
agrupamentos de ondas ocorrem durante o teste. Com a modificação do padrão de agrupamento de 
ondas de curto período no decorrer do teste, a frequência da perturbação de longo período associada, 
também se deverá modificar, reduzindo a probabilidade de ocorrência de ressonância. Se a entrada de 
energia no sistema for interrompida, a resposta ressonante da instalação experimental deverá decair 
exponencialmente no tempo, devido aos processos dissipativos existentes.  

Ainda segundo a direcção longitudinal, a Praia de Matosinhos (adaptada), instalada na extremidade do 
tanque de ondas oposta à do sistema de geração e com uma inclinação de cerca de 4%, tem um perfil 
mais suave do que a praia dissipadora usada na primeira fase do estudo (inclinação de cerca de 14%). 
Embora estes sistemas de dissipação sejam pouco eficientes para ondas longas, o desempenho da praia 
utilizada na segunda fase deverá ser superior ao da praia da primeira fase. Importa acrescentar que na 
segunda fase, o aspecto-chave não era a construção de um sistema de dissipação eficiente nessa área 
da instalação experimental, mas a reprodução das características de uma praia que existe na realidade, 
respeitando as condicionantes impostas pelas dimensões do tanque de ondas.  

As simplificações introduzidas no modelo físico da segunda fase do estudo, em particular no que diz 
respeito à consideração de fundos horizontais à cota -16 ZHL, ditaram a construção de uma praia com 
uma inclinação superior à real. A utilização de brita na materialização do perfil da praia, para evitar a 
alteração da sua topo-hidrografia no decorrer dos vários testes, potencia as perdas de energia durante a 
propagação das ondas sobre esse perfil e, de certa forma, permite compensar parcialmente a sua maior 
inclinação. 

Uma característica distintiva do modelo testado na segunda fase é a tridimensionalidade dos estados de 
agitação no interior da instalação experimental, mesmo quando são reproduzidos estados de agitação 
de crista longa. Essa tridimensionalidade resulta, essencialmente, do fenómeno da difracção em torno 
da cabeça do quebramar Norte e da reflexão da agitação nas várias fronteiras do domínio de ensaio. Os 
resultados obtidos com o modelo físico, em linha com os trabalhos de outros autores, mostraram que 
as ondas de longo período conseguem contornar, com relativa facilidade, a cabeça da estrutura de 
protecção contra a agitação marítima. Assim, enquanto a agitação de curto período chega à zona da 
Prainha e da praia absorvente perfurada instalada à entrada do anteporto (Figura 6.75) com uma altura 
de onda significativa muito pequena, sendo ainda submetida a processos dissipativos adicionais nesses 
elementos, as ondas de longo período, não só experimentam uma menor redução de energia na sua 
propagação até essa área, como ainda são (parcialmente) reflectidas por essas estruturas. No entanto, 
importa acrescentar que os orifícios da praia absorvente perfurada, embora promovam a dissipação 
parcial da energia que incide nesse elemento, permitem também que uma parte significativa da energia 
associada às perturbações de longo período se propague para a região abrigada pelo molhe Sul. Essa 
área deverá funcionar como uma espécie de câmara de dissipação (Figura 6.63). 

Admitindo que a praia absorvente e a câmara de dissipação cumprem, pelo menos parcialmente, a sua 
função, uma vez que a Prainha e o molhe Sul foram reproduzidos de acordo com as características do 
protótipo, segundo a direcção transversal do tanque de ondas, o ponto crítico encontra-se na parede 
lateral oposta a estes elementos, que não têm qualquer correspondência com a realidade. Com efeito, 
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essa fronteira do domínio de ensaio não deverá constituir um problema para as ondas de curto período, 
na medida em que estas são significativamente atenuadas durante a sua propagação em direcção ao 
enraizamento do quebramar Norte. Além disso, nesta fronteira encontram-se duas praias que permitem 
uma dissipação adicional de energia. No entanto, é incorrecto considerar que não existe reflexão de 
energia de longo período nessas praias. Essa energia, que já foi dissipada na propagação até à zona da 
Prainha é reflectida (sofrendo nova atenuação) e propaga-se em sentido contrário. Nesse movimento 
sobre uma difracção adicional, quer na direcção da Praia de Matosinhos, quer na direcção do sistema 
de geração (Figura 6.75), perdendo energia. No entanto, parte da energia é reflectida na parede lateral 
do tanque de ondas. A importância dessa componente reflectida é de difícil determinação.  

Admitindo que essa parede lateral do tanque de ondas tem um papel importante nos níveis de agitação 
na área do Posto “A”, depreende-se da observação conjunta de uma imagem aérea da envolvente a 
esse posto de acostagem (Figura 6.59) e do esquema de implantação do modelo físico no tanque de 
ondas (Figura 6.62), que na segunda fase do estudo pouco mais poderia ser feito para minimizar esse 
problema, na hipótese de se pretender simular a difracção em torno da cabeça do quebramar Norte, 
como foi o caso. Aliás, como os sistemas de absorção do tipo passivo são pouco eficazes para as ondas 
de longo período, mesmo que a instalação experimental fosse mais larga e permitisse a instalação de 
uma praia lateral, ou de um de um sistema de dissipação do tipo progressivo (e.g. formado por uma 
associação de placas verticais perfuradas, Jamieson e Mansard, 1987), não se poderia afirmar, de uma 
forma categórica, que não ocorreria reflexão de energia de longo período nessa fronteira. 

Tendo em conta que na vizinhança do Posto “A” os níveis de energia na banda infra-gravítica têm 
contribuições, quer da componente de longo período que difracta em torno da cabeça do quebramar, 
quer da energia reflectida ou radiada pela Praia de Matosinhos e pelo talude exterior do molhe Sul, os 
índices de agitação determinados para a componente de longo período nas sondas S6 a S9 não são 
exageradamente elevados. O Quadro 6.45 mostra que, para a generalidade das condições de teste, nas 
posições ocupadas pelas sondas S6 a S9, a altura de onda significativa da componente infra-gravítica é 
cerca de metade do valor calculado para as sondas S1 a S4 (incidente).  

Como exemplo, a Figura 6.85 compara a banda infra-gravítica de espectros estimados com base em 
resultados das duas fases do estudo, para condições de teste idênticas. Estes resultados são referentes a 
testes realizados para uma profundidade de água de 20 m, nos quais foram reproduzidos estados de 
agitação caracterizados por uma altura de onda significativa de 3.0 m, e períodos de onda de pico de 
12 e 14 s (valores de protótipo). As estimativas espectrais foram obtidas para uma janela de dados de 
512 pontos, à qual corresponde uma largura da banda espectral de 0.004688 Hz.  

Para as mesmas condições de teste, os níveis de energia na banda infra-gravítica registados na primeira 
fase do estudo foram mais elevados, Figura 6.85. Estes resultados podem ser explicados, em parte, 
pelo facto de a praia dissipadora construída na primeira fase do estudo ter maior inclinação do que a 
Praia de Matosinhos reproduzida na segunda fase. Por outro lado, nas duas fases do estudo, as quatro 
sondas foram instaladas em locais distintos, sendo que na segunda fase estas estavam mais próximas 
do sistema de geração. A cabeça do quebramar Norte, reproduzida na segunda fase do estudo, por um 
lado evita que parte da energia reflectida ou radiada pela Praia de Matosinhos atinja à zona de geração, 
por outro, reflecte quase imediatamente a agitação gerada. Nos gráficos apresentados é ainda indicada 
a altura de onda significativa média da componente de longo período, , .  

O molhe Sul pode desempenhar um papel importante no que concerne à ocorrência de fenómenos de 
índole ressonante na envolvente do Posto “A”. Com efeito, considerando a massa de água delimitada 
pelo quebramar Norte, pelo molhe Norte do anteporto e pela extremidade do molhe Sul, como uma 
cunha triangular, obtém-se um período fundamental de ressonância da massa de água em cunha de 
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133 s, que é compatível com a existência de uma zona nodal no Posto “A” (Morais e Abecasis, 1978; 
IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005). Esse período de ressonância foi calculado considerando uma 
profundidade de água de 16.5 m, com base em,  

1.308
2

(6.31)

em que  representa o período de ressonância da massa de água em cunha,  o comprimento da 
cunha triangular (650 m) e  a aceleração da gravidade. Para uma profundidade de água de 20 m 
(condições em que os testes analisados na secção 6.3.10.2 foram realizados), esse período passa para 
119.5 s. No entanto, podem também ocorrer situações de reflexão pura não ressonante para uma gama 
de períodos mais larga, causadas pelo canto entre as duas estruturas de protecção. 

 

 
Figura 6.85 – Espectros de variância estimados para as sondas S1 a S4: frequências da banda infra-gravítica. 

Testes realizados na primeira (esquerda) e segunda (direita) fases do estudo. 

Os resultados obtidos por aplicação da Equação (6.31) são consistentes com os resultados de um 
estudo numérico das condições de ressonância no interior do Porto de Leixões (IHRH-FEUP, 2007). 
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Esse estudo prevê que para uma profundidade de água na zona do Posto “A” de 18 m (nível médio da 
água do mar), ondas longas com um período de 120 s originem uma linha nodal na vizinhança deste 
posto de acostagem, ligeiramente deslocada no sentido da proa do navio (c.f. Figura 5.27). 

A análise dos espectros de variância estimados a partir das séries temporais dos movimentos do navio 
amarrado mostra que, para algumas das condições de teste estudadas na segunda fase, segundo o modo 
de avanço, o período de pico dessas estimativas está muito próximo dos 120 s. Numa profundidade de 
água de 20 m, uma onda com um período de 120 s apresenta um comprimento de cerca de 1680 m (no 
protótipo). Como exemplo, a Figura 6.86 apresenta espectros de variância estimados para os modos de 
oscilação do navio amarrado no plano horizontal. Estes resultados referem-se a testes realizados com o 
intuito de investigar a influência das forças de atrito desenvolvidas na interface do casco do navio com 
as defensas, no comportamento de um navio amarrado no Posto “A” (secção 6.3.10.2). As estimativas 
espectrais foram obtidas para uma janela de 2048 pontos, à qual corresponde uma largura da banda 
espectral de 0.001172 Hz. Nos gráficos apresentados são também indicadas as condições em que os 
testes foram realizados, nomeadamente: a referência do teste, as características da interface do navio 
com as defensas (PT refere-se à condição de pré-tensão aplicada nos cabos de amarração e DF ao tipo 
de defensas instaladas no cais), o período de onda de pico e a altura de onda significativa incidente. 
Nesses testes o navio encontrava-se amarrado ao cais com o layout assimétrico. 

Os períodos de pico associados aos espectros de variância representados graficamente na Figura 6.86 
são apresentados no Quadro 6.47. Pode concluir-se que segundo os modos de oscilação horizontais, o 
navio amarrado tende a responder em frequências inferiores às frequências características da agitação 
marítima (componente de curto período). Conclusões semelhantes foram obtidas a partir da análise de 
resultados de testes realizados durante a primeira fase do estudo (secção 6.2.8.1).  

Quadro 6.47 – Períodos de pico associados à resposta do navio amarrado no plano horizontal. 

Refª  do Teste Condição de 
pré-tensão 

Tipo de 
defensa 

Condições de agitação Período de pico do espectro (s) 

(s)  (m) Avanço Deriva Guinada 

PS1 | T04 PT-Base DF-Base 12 3.03 121.90 85.33 56.89 
PS2 | T04 PT-Base DF-EPDM 14 3.01 121.90 77.58 77.58 
PS3 | T04 PT-Extra DF-EPDM 16 2.96 121.90 77.58 77.58 
PS4 | T05 PT-Extra DF-Base 14 3.00 121.90 77.58 77.58 

 

O que importa salientar nos resultados apresentados na Figura 6.86 e no Quadro 6.47 é o facto de, 
segundo o modo de avanço, o período de pico da resposta do navio amarrado ser muito diferente do 
período natural previsto para esse modo de oscilação (secção 6.2.7.3). No entanto, importa referir que 
os períodos naturais apresentados no Quadro 6.18 foram determinados para uma profundidade de água 
de 18 m, com o modelo físico da primeira fase do estudo. Nesse modelo, o navio não estava próximo 
de nenhuma fronteira reflectora. Na segunda fase, tal como no protótipo, a estrutura de acostagem do 
Posto “A” é adjacente ao intradorso do quebramar Norte. Apesar de as condições serem diferentes, é 
pouco provável que o período natural da oscilação de avanço tenha passado de aproximadamente 70 s 
para cerca de 120 s. De facto, o que a Figura 6.86 parece indicar é que, nos testes analisados, segundo 
o modo de avanço, o navio responde em duas frequências distintas: a mais baixa está associada a um 
período de cerca de 122 s e, possivelmente, à entrada em ressonância da massa de água em cunha entre 
os dois quebramares; a segunda, é um pouco mais elevada, tem um período associado de cerca de 80 s 
(i.e. idêntico ao período de pico dos espectros de variância estimados para o modo de deriva) e pode 
corresponder ao período natural de oscilação do modo de avanço nas condições em que os testes da 
segunda fase foram efectuados. Apesar da atenção que este assunto possa merecer, particularmente no 
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que concerne à compreensão do comportamento de navios amarrados no interior de portos, no âmbito 
do presente trabalho de investigação, não foi explorado em pormenor. 

 

Figura 6.86 – Espectros de variância estimados com base nas séries temporais dos movimentos de avanço, 
deriva e guinada do navio amarrado. Testes realizados na segunda fase do estudo. 

Tendo por base as considerações tecidas anteriormente, e em sumário, é lícito concluir que nos testes 
efectuados na segunda fase do estudo em modelo físico, os níveis de energia infra-gravítica na área 
envolvente ao Posto “A”, que resultam directa ou indirectamente das ondas longo período ligadas, 
podem ser (ligeiramente) mais elevados do que os reais. A confirmar-se esta hipótese, os resultados da 
segunda fase do estudo, no que diz respeito ao comportamento do navio amarrado, seriam, portanto, 
conservativos. No entanto, qualquer análise crítica desses resultados não pode deixar de ter em atenção 
que, na natureza, a energia presente nas frequências da banda infra-gravítica dos espectros de variância 
pode ter origens muito variadas. Com efeito, e sem entrar em muito detalhe, na zona costeira podem 
coexistir ondas de longo período ligadas, batimentos (surf beats), ondas de longo período que resultam 
da difracção do set-down, ondas edge e ondas de longo período livres originadas por fenómenos de 
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índole meteorológicos ou mesmo sísmica. Os níveis de energia na gama das baixas-frequências estão, 
portanto, relacionados com as condições locais do ambiente marítimo-portuário, a topo-hidrografia da 
envolvente à área em estudo e as características das estruturas costeiras aí existentes. Algumas das 
contribuições referidas não foram reproduzidas no modelo, ou a sua importância é apenas considerada 
por defeito. Por outro lado, os trabalhos que procuraram fazer uma caracterização das ondas de longo 
período em Leixões, ainda que com um número de registos relativamente pequeno, mostraram que as 
alturas destas ondas, em algumas situações, podem ser elevadas (c.f. Figuras 5.11 e 5.12, e Quadro 
5.6). 

Assim, apenas com medições locais dos estados de agitação marítima e a posterior determinação da 
componente associada à energia infra-gravítica (por exemplo, à entrada do porto, junto ao Posto “A” e 
em frente à Praia de Matosinhos), se poderia aferir, com rigor, se existe, efectivamente, mais energia 
nessa gama de frequências no modelo físico e qual o factor de segurança associado aos resultados 
obtidos. Como alternativa poder-se-ia equacionar a utilização de um modelo numérico de propagação 
dos estados de agitação marítima do largo para a costa. Esse modelo teria, forçosamente, de ter a 
capacidade de simular de forma conveniente todos os processos físicos não-lineares que contribuem 
para o importante aumento da energia infra-gravítica com a redução da profundidade e a aproximação 
à costa. Importa acrescentar que todos os testes foram realizados nas mesmas condições, pelo que esta 
discussão não retira validade às conclusões obtidas a partir dos resultados experimentais. Além disso, 
nos processos de verificação e de desenvolvimento de modelos numéricos, não é fundamental que os 
resultados experimentais tenham sido obtidos com um modelo físico que reproduz, exactamente, um 
determinado caso de estudo. O importante é que as condições em que esses testes foram efectuados 
estejam bem documentadas e sejam, obviamente, realistas.  

Ficou assim realçada a importância de dispor de medições (no protótipo) das condições de agitação 
marítima na envolvente próxima do Posto “A”, nas situações em que se pretende aferir com rigor o 
comportamento de navios aí amarrados. Na eventualidade de essas medições revelarem a existência de 
mais energia no local do que aquela que resulta apenas da consideração do set-down teórico no modelo 
físico, é possível adicionar mais energia à banda das baixas-frequências dos espectros de agitação 
especificados no sistema de geração de ondas. Caso se verifique o contrário, é muito difícil dissipar a 
energia infra-gravítica que está em excesso no interior do tanque de ondas, dada a reduzida eficiência 
dos sistemas de dissipação passivos. 

Por fim, no que concerne aos níveis de agitação na zona abrigada pelo quebramar Norte de Leixões, a 
comparação dos resultados do modelo físico com os resultados de simulações numéricas realizadas no 
âmbito do estudo IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005, revelou diferenças importantes. Importa referir 
que tanto os modelos numéricos como o modelo físico testado na segunda fase são uma representação 
simplificada da realidade do protótipo. 

6.3.10. SITUAÇÕES ESTUDADAS  

6.3.10.1. Introdução  

No início da segunda fase do estudo experimental foi realizado um conjunto de testes preliminares com 
o objectivo de calibrar as condições de agitação marítima no modelo físico, e de caracterizar os níveis 
de tranquilidade (agitação) em vários pontos do domínio de ensaio (secção 6.3.9). Os testes efectuados 
posteriormente visaram a análise do comportamento de um navio amarrado no Posto “A” do Terminal 
de Petroleiros do Porto de Leixões para dezassete condições de teste distintas. A dimensão de cada uma 
das séries de testes foi variável. Entre séries, as condições de teste variaram desde pequenas alterações 
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efectuadas ao nível das características do sistema de amarração do navio, até intervenções de maior 
expressão, por exemplo, na configuração da cabeça do quebramar Norte de Leixões.  

Enquanto a primeira fase do estudo visou a análise comparativa de algumas alternativas de intervenção 
no Posto “A”, para um número relativamente elevado de condições de agitação marítima e com base 
num modelo físico simplificado, na segunda fase do trabalho construiu-se um modelo mais completo e 
realista da área em estudo, e foram testadas também várias alternativas de intervenção nesse posto, mas 
para um número mais reduzido de condições de agitação.  

A segunda fase do estudo experimental tinha como objectivo fazer uma análise crítica da influência de 
alguns fenómenos físicos nos problemas operacionais do Posto “A” (os que requeriam um estudo com 
um modelo tridimensional), o estudo de alternativas de intervenção nesse posto com um modelo físico 
mais próximo da realidade e uma análise comparativa dos resultados obtidos com os da primeira fase 
do estudo. Assim, e em relação aos dois primeiros objectivos, começam por ser destacadas as séries de 
testes efectuadas com o objectivo de analisar a difracção da agitação marítima em torno da cabeça do 
quebramar Norte e a sua influência nas condições de tranquilidade na envolvente do Posto “A” (secção 
6.3.9.3), e as duas séries de testes que visaram o estudo das repercussões da alteração da configuração 
da cabeça do quebramar Norte no comportamento de um navio amarrado no Posto “A”. As variantes 
consideradas incluíram as seguintes intervenções: o prolongamento de um muro cortina transversal ao 
alinhamento do quebramar Norte, numa extensão de aproximadamente 28.5 m e com o coroamento 
sensivelmente à cota +11.50 m, Figura 6.87 – esquerda; e a construção de um maciço com a forma de 
uma elipse (em planta), com diâmetros exteriores aproximados de 38 e 45 m ao nível do topo e de 55 e 
60 m ao nível da base, utilizando blocos de betão dispostos de uma forma muito irregular, Figura 6.87 
– direita. 

 

Figura 6.87 – Alterações da configuração da cabeça do quebramar Norte de Leixões: prolongamento de um muro 
cortina transversal (esquerda); construção de um maciço em forma de elipse com blocos de betão (direita). 

A transmissão através do quebramar Norte de Leixões foi uma das causas apontadas para os problemas 
de operacionalidade do Posto “A”, IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005. Esta hipótese é suportada pela 
análise da evolução da batimetria, ao longo do tempo, na área envolvente a esse posto de acostagem e 
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por afirmações proferidas pelos profissionais responsáveis pela operação do Terminal de Petroleiros. 
A influência da passagem de água através da estrutura do quebramar no comportamento de um navio 
amarrado no Posto “A” apenas poderia ser estudada com um modelo verdadeiramente tridimensional.  

Dado tratar-se de um quebramar de taludes construído sobre um antigo quebramar submerso, torna-se 
difícil avaliar qual a permeabilidade actual desta obra de protecção. Contudo a presença de blocos com 
cerca de 90 tf no manto exterior da antiga estrutura submersa leva a concluir que o quebramar poderá, 
de facto, ser permeável a sedimentos e, eventualmente, a correntes de água localizadas. Por outro lado, 
num modelo físico construído à escala geométrica 1/100 de acordo com o critério de semelhança de 
Froude é difícil reproduzir correctamente o fenómeno da transmissão. Com efeito, para essa escala, os 
efeitos de escala viscosos, apesar de não serem, normalmente, um problema nas camadas exteriores do 
quebramar, adquirem importância nas camadas mais interiores e no núcleo da estrutura, através dos 
quais o escoamento deixa de ter características turbulentas, como no protótipo. Estes motivos pesaram 
na opção pela não reprodução das características de transmissão (por galgamento e através da estrutura) 
do quebramar Norte de Leixões no modelo físico construído para a segunda fase do estudo. 

No entanto, o plano de trabalhos da segunda fase do estudo contemplou uma série de testes em que se 
procurou reproduzir o fenómeno da transmissão de energia através da estrutura do quebramar. Para tal 
foram instalados dois canais nessa estrutura durante a fase de construção do modelo físico: um à popa 
do navio, sensivelmente no local onde se supõe que a estrutura seja mais permeável, e o outro à proa, 
Figura 6.88. Como na segunda fase do estudo apenas se reproduziu, rigorosamente, o trecho extremo 
do quebramar (cerca de 150 m), nesta série de testes foi necessário improvisar uma superstrutura para 
a restante extensão da estrutura, de forma a evitar a ocorrência de transmissão por galgamento. Estes 
testes visaram apenas a avaliação qualitativa da influência da transmissão através do quebramar Norte 
no comportamento de um navio amarrado no Posto “A”. 

 

Figura 6.88 – Simulação da passagem de jactos de água através da estrutura do quebramar Norte de Leixões. 
Localização no modelo do ponto de passagem do jacto de água à proa (esquerda) e à popa do navio (direita). 

Do plano de trabalhos da segunda fase do estudo destaca-se, também, a realização de testes para três 
profundidades de água (nível máximo de uma preia-mar de águas vivas, nível médio da água do mar e 
zero hidrográfico), enquanto na fase anterior apenas tinham sido consideradas duas profundidades, os 
testes exploratórios com ondas regulares de longo período, e os testes que visaram o estudo da resposta 
do navio para um layout de amarração que resulta do layout usual, mas ao qual foram retirados um 
lançante de proa e outro de popa (ambos cabos duplos no protótipo), Figura 6.89. 
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Figura 6.89 – Alteração do layout de amarração do navio por eliminação de um lançante de proa e outro de popa 
(cabos duplos): vista da proa, esquerda; vista da popa, direita. 

O Quadro 6.48 resume as condições de teste estudadas na segunda fase do trabalho. Para cada uma das 
séries de testes consideradas são especificados: a profundidade de água junto ao cais, o layout usado 
na amarração do navio, o tipo de superfície de contacto da defensas com o navio, as características de 
elasticidade dos cabos de amarração e das defensas, a condições de pré-tensão aplicada nos cabos de 
amarração e algumas notas referentes a aspectos particulares dessas séries de testes. 

Quadro 6.48 – Síntese das condições de teste estudadas na segunda fase do estudo em modelo físico. 

Série  (m) Layout Defensas Cabos  Pré-tensão Notas adicionais 
PS01 20 Ass Base 

C
ab

os
 d

a 
1ª

 fa
se

 d
o 
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tu

do
 

Base 

Comparação dos resultados obtidos com os da primeira fase 
do estudo em modelo físico 

PS02 20 Ass EPDM Base 

PS03 20 Ass EPDM Extra 

PS04 20 Ass Base Extra 

PS05 20 Ass EPDM 
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s Base  
PS06 20 Ass EPDM Base Prolongamento do muro cortina na cabeça do quebramar 
PS07 20 Ass EPDM Extra  
PS08 20 Sim EPDM Base  
PS09 18 Ass EPDM Base  
PS10 16 Ass EPDM Base  
PS11 20 Ass EPDM Base Comprimento da sequência aleatória: 10, 11, 12, 13, 14 e 15 
PS12 20 Ass EPDM Base Construção de maciço com blocos na cabeça do quebramar 
PS13 20 Ass EPDM Base Transmissão através da estrutura do quebramar (popa e proa)
PS14 20 Ass EPDM Base Layout de amarração assimétrico, mas sem CA1 e CA7 
PS15 20 Ass EPDM Base Testes exploratórios com ondas regulares de longo período 
PS16 20 Ass EPDM Base Testes comparativos: HR WaveData e HR DAQ 

PS17 20 Ass EPDM Base Ondas de crista curta e longa, espectro de Jonswap com  de 
1 e 6, testes comparativos entre o HR WaveData e o HR DAQ

 

As séries de testes PS01 a PS04 foram realizadas com o objectivo de permitir uma análise comparativa 
e crítica dos resultados obtidos na segunda fase do estudo com os fase anterior. Com efeito, apesar de 
já se conhecerem as principais características dos cabos existentes a bordo do navio KORNATI, nessas 
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quatro séries, o modelo do navio foi amarrado com os cabos de amarração preparados para a primeira 
fase do estudo. Com base nos resultados obtidos nesses testes, na secção 6.3.10.2, é feita à análise da 
influência de um aumento das forças de atrito na interface do navio com as defensas na resposta de um 
navio amarrado no Posto “A”. 

Na segunda fase do estudo foi também analisada a influência do comprimento da sequência aleatória 
de ondas no comportamento de um navio amarrado, e realizados alguns testes (poucos) com estados de 
agitação de crista curta e com estados de agitação de crista longa caracterizados por diferentes larguras 
de pico. Por fim, importa ainda acrescentar que alguns dos testes realizados na segunda fase do estudo 
visaram a comparação do desempenho de dois sistemas de aquisição distintos: o HR WaveData v2.13 
e o HR DAQ v2.5r3. 

Os resultados de algumas séries de testes da segunda fase do estudo não foram analisados na presente 
dissertação, por falta de tempo e pela dimensão que o capítulo de análise de resultados adquiriu. É 
lícito questionar se não seria expectável que tal acontecesse aquando da preparação do plano de testes 
da segunda fase do estudo. Com efeito, por se tratar da segunda fase do estudo, já se tinha uma ideia 
clara da quantidade de informação que é registada em cada teste individual, fruto do elevado número de 
instrumentos de medição utilizados e dos diferentes tipos de análises que podem ser realizados com os 
dados medidos. Contudo, após se terem dispendido cerca de seis semanas nos trabalhos de construção 
do modelo físico, na instalação de cabos e nas operações de montagem e de calibração dos sistemas de 
medição, seria um desperdício de tempo e de recursos não rentabilizar ao máximo as restantes quatro a 
cinco semanas, procurando reproduzir novas condições de teste e obter respostas para questões que não 
puderam ser respondidas durante a primeira fase de testes, com o modelo simplificado. 

Pese embora o que foi referido, algumas condições de teste com interesse para o presente estudo não 
foram incluídas no plano de trabalhos da segunda fase. Dessas condições de teste podem destacar-se as 
seguintes: 
• testes com o modelo do navio calibrado para outras condições de carga (e.g. em lastro). A condição 

de carga do navio tem implicações em muitos parâmetros que condicionam o seu comportamento 
(períodos naturais de oscilação, massa adicionada, factores de amortecimento, entre outros), assim 
como na grandeza das solicitações do ambiente marítimo-portuário que sobre ele actuam (vento, 
correntes, agitação). De facto, a condição de carga mais condicionante em cada caso concreto nem 
sempre é fácil de determinar; 

• acção do vento sobre o navio. No caso de estudo analisado, a acção do vento não foi incluída entre 
os factores que mais influenciavam as condições de operacionalidade e de segurança. No entanto, 
teria interesse reproduzir o efeito dessa acção no modelo físico (componente estática), por exemplo 
com o navio em lastro, para duas situações: o navio é empurrado contra as defensas (efeito favorável 
semelhante ao da aplicação de pré-tensão) e o navio é afastado do cais. Nos dois casos referidos as 
forças de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração seriam corrigidas (secção 3.2.3); 

• utilização de guinchos de tensão constante (e.g. traveses) e estudo do seu efeito no comportamento 
do navio amarrado; 

• desenvolvimento, teste e avaliação do desempenho de sistemas de controlo automático das forças 
aplicadas nos cabos de amarração do navio e do seu comportamento (secção 3.7.6); 

• reprodução no modelo físico da rotura dos cabos de amarração do navio. Utilização de mecanismos 
do tipo fusível que permitam que, a partir de uma determinada força aplicada, o cabo parta e deixe 
de amarrar o navio ao cais. Análise directa do efeito (imediato) da rotura dos cabos de amarração;  

• avaliação da eficácia de outras alterações da configuração da cabeça do quebramar Norte e estudo 
da influência do prolongamento desse quebramar no comportamento de um navio amarrado; 
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• reprodução de estados de agitação marítima típicos da costa Oeste portuguesa, com calibração dos 
níveis de energia infra-gravítica na envolvente próxima ao Posto do “A”, eventualmente associados 
a situações problemáticas, para as quais estivessem disponíveis registos dos movimentos de navios 
amarrados nesse posto de acostagem (no protótipo); 

• análise da influência da utilização de cabos de amarração do navio mais flexíveis (apenas de fibras 
sintéticas) na amplitude dos seus movimentos e nos esforços de amarração: implicações ao nível da 
eficiência das operações no cais e da segurança; 

• realização de séries de testes (sistemáticas) com estados de agitação marítima de crista curta; 
• estudo de outros layouts de amarração do navio e de outras direcções da agitação incidente; 
• desenvolvimento de modelos físicos de defensas de baixa reflectividade e análise da sua influência 

no comportamento de um navio amarrado. 

6.3.10.2. Forças de atrito desenvolvidas na interface do navio com as defensas  

Introdução 

Nesta secção é analisada a influência do coeficiente de atrito na interface do casco do navio com as 
defensas, no comportamento de um navio amarrado, para duas condições de pré-tensão. A análise é 
efectuada com base em resultados de testes experimentais do comportamento de um navio amarrado 
no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões, realizados na segunda fase do estudo.  

Faz-se referência ao facto de na primeira fase do estudo em modelo físico terem sido realizados testes 
com o mesmo objectivo. Os resultados obtidos foram apresentados e analisados na secção 6.2.8.5. O 
modelo físico construído para a segunda fase do estudo procurou reproduzir as características da área 
em estudo (protótipo) de uma forma mais rigorosa e completa.  

Dos objectivos estabelecidos para a segunda fase destacam-se: o estudo de alternativas de intervenção 
no Posto “A” com um modelo físico mais próximo da realidade, tendo em vista a melhoria das suas 
condições operacionais e de segurança; e a análise comparativa e crítica dos resultados obtidos nesta 
fase com os resultados da primeira fase do estudo. Esta secção procura ir de encontro a esses dois 
objectivos, no que diz respeito ao estudo da influência de um aumento das forças de atrito na interface 
do navio com as defensas, no comportamento de um navio amarrado. 

No trabalho realizado foi dado especial destaque aos movimentos do navio com maior influência nas 
condições de operacionalidade e de segurança num terminal para navios do tipo petroleiro. No entanto, 
os movimentos do navio no plano vertical são também analisados. 

Condições de teste 

Para o estudo da influência do coeficiente de atrito, , no comportamento do navio depois de amarrado 
foram consideradas duas superfícies distintas de contacto das defensas com o navio. O Quadro 6.28 
apresenta o ângulo e o coeficiente de atrito (estático) entre as superfícies de recobrimento das defensas 
e o casco do navio, em plástico reforçado com fibra de vidro.  

Tal como na primeira fase do estudo, o comportamento do navio amarrado no Posto “A” foi analisado 
para duas condições de pré-tensão: na condição de pré-tensão normal as forças iniciais (situação de 
repouso) em todos os cabos de amarração eram da ordem dos 100 a 120 kN; enquanto na condição de 
pré-tensão extra a força inicial nos traveses foi aumentada para um valor compreendido entre 245 e 
265 kN, tendo-se mantido as forças nos restantes cabos no intervalo definido para a condição normal. 
As forças iniciais nas defensas situavam-se entre 490 e 545 kN nos testes efectuados para a condição 
de pré-tensão normal, e entre 705 e 750 kN nos testes realizados para a condição de pré-tensão extra. 
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O estudo foi efectuado com um modelo físico mais completo do Posto “A” e da sua área envolvente 
(Figuras 6.59 e 6.63). O layout de implantação desse modelo no tanque de ondas está esquematizado 
na Figura 6.62. Os testes foram efectuados com o modelo do navio petroleiro de 105 000 t de peso 
bruto calibrado para a condição de carga máxima, e amarrado ao posto de acostagem de acordo com o 
layout de amarração esquematizado na Figura 6.3. Este layout é ligeiramente assimétrico e corresponde 
ao layout mais frequentemente utilizado na amarração dos navios de maior porte no Posto “A”, sendo 
composto por oito cabos de amarração duplos.  

Como se referiu na secção 6.3.7, na segunda fase do estudo experimental já se conheciam as principais 
características dos cabos de amarração disponíveis a bordo do navio KORNATI. No entanto, de forma 
a ser possível fazer uma análise comparativa dos resultados obtidos com os dois modelos físicos, nos 
testes analisados nesta secção foram utilizados os cabos de amarração considerados na primeira fase 
do estudo. As características elásticas das defensas foram simuladas através da consideração de uma 
rigidez equivalente, tal como na primeira fase do estudo. O Quadro 6.3 resume as características dos 
cabos de amarração e das defensas utilizados. 

Os testes em modelo físico foram realizados com agitação irregular de crista longa, com uma altura de 
onda significativa de 3.0 m e com os seguintes períodos de onda de pico: 10, 12, 14, 16, 18 e 20 s. 
Esses estados de agitação marítima foram definidos com base na forma espectral de JONSWAP, tendo 
sido considerado um factor de forma igual a 3.3. As ondas geradas procuravam reproduzir condições 
de agitação semelhantes às que se fazem sentir no exterior do Porto de Leixões. A sequência temporal 
de ondas geradas foi igual nos estados de agitação com o mesmo período de onda de pico. A duração 
dos testes foi a correspondente à geração de cerca de 1200 ondas. Os testes foram realizados para uma 
profundidade de água junto ao cais igual a 20 m (protótipo), que corresponde, sensivelmente, ao nível 
máximo de uma preia-mar de águas vivas. 

Movimentos do navio no plano horizontal 

Nesta secção é feita a análise da influência do coeficiente de atrito na interface do casco do navio com 
as defensas, e do aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, no comportamento de um 
navio amarrado no Posto “A”, segundo os modos de oscilação horizontais e com base nos resultados 
da segunda fase do estudo experimental. A Figura 6.90 compara a redução da amplitude significativa 
dos movimentos do navio, de três combinações de coeficientes de atrito com forças de pré-tensão nos 
cabos de amarração, relativamente a uma condição de referência. Tal como na primeira fase, nessa 
condição, as forças iniciais nos cabos de amarração são as correspondentes à condição de pré-tensão 
normal e foram simuladas defensas com um baixo coeficiente de atrito na interface com o navio. Os 
resultados são apresentados em função do período de pico da agitação marítima e para uma altura de 
onda significativa de 3.0 m (no exterior do porto). 

A análise geral dos resultados obtidos com o segundo modelo físico (mais próximo da realidade física) 
permite tecer algumas das considerações apresentadas aquando da análise dos resultados da primeira 
fase do estudo (c.f. secção 6.2.8.5). Com efeito, a utilização de defensas com um coeficiente de atrito 
elevado, em combinação com um aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, conduz a 
importantes reduções das amplitudes significativas dos movimentos horizontais do navio. Segundo o 
modo de avanço, essa redução situa-se, em geral, entre 55 e 75%, e diminui com o aumento do período 
de onda de pico. Para o movimento de deriva, a redução é menos significativa, podendo, no entanto, 
chegar a 45% para os períodos de onda mais elevados. Segundo o modo de guinada, os resultados 
obtidos são menos satisfatórios, com a redução da amplitude dessas oscilações a situar-se abaixo dos 
30%. 
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Figura 6.90 – Redução da amplitude significativa dos movimentos do navio no plano horizontal, para diferentes 
intervenções no sistema de amarração e em relação a uma condição de referência.  

No entanto, uma análise mais pormenorizada dos resultados apresentados na Figura 6.90 permite 
constatar algumas diferenças relativamente à primeira fase do estudo em modelo físico. Segundo o 
modo de avanço, e para períodos de onda de pico até 12 s, observam-se melhores resultados com a 
condição de pré-tensão extra e defensas-base, do que com a condição de pré-tensão normal e defensas 
em EPDM. A partir desse período de onda, a situação inverte-se e os resultados passam a estar de 
acordo com os obtidos na primeira fase do estudo. Para o modo de deriva, observa-se uma tendência 
generalizada para os resultados das intervenções no sistema de amarração melhorarem com o aumento 
do período de pico da agitação. 

Apesar de as duas fases do estudo terem sido realizadas com o modelo do navio amarrado ao cais com 
sistemas de amarração de características semelhantes, e calibrado para a mesma condição de carga, as 
características da agitação na envolvente ao Posto “A” alteraram-se substancialmente. Enquanto na 
primeira fase o modelo foi testado sob a acção de ondas de crista longa de vante (com uma direcção de 
propagação colinear com o eixo longitudinal central do navio), na segunda fase, as características da 
agitação na zona do cais são o resultado da difracção da agitação em torno da cabeça do quebramar 
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Norte de Leixões, e de reflexões no talude exterior do molhe Sul, na Praia de Matosinhos e noutras 
fronteiras do domínio de ensaio. 

Assim, na primeira fase do estudo, uma vez que não havia nenhuma acção externa importante a actuar 
segundo a direcção transversal ao navio, admitiu-se que uma parcela significativa da sua oscilação de 
deriva resultaria do sistema de amarração utilizado e do acoplamento que este introduz nos modos de 
oscilação horizontais do navio. Ou seja, face a movimentos longitudinais de grande amplitude, quando 
o navio se deslocava no sentido da popa (sentido negativo do movimento de avanço), os lançantes de 
proa e a regeira da popa puxavam o navio contra as defensas, por efeito da componente transversal das 
forças aplicadas nesses cabos de amarração. A reacção elástica das defensas tendia a afastar o navio do 
cais, originando oscilações de deriva e, eventualmente, de guinada, ambas de amplitude considerável. 
Quando o navio se deslocava no sentido da proa ocorria um processo idêntico, mas desta vez com os 
lançantes de popa e a regeira de proa a puxarem o navio contra as defensas. Nesta descrição simplista 
ficou claro que as forças de atrito desenvolvidas na interface com as defensas têm um papel importante 
no comportamento do navio amarrado, uma vez que este está em contacto com as defensas durante 
uma parte substancial do tempo. Como foi referido, na movimentação do navio, os próprios cabos de 
amarração puxam o navio na direcção do cais. 

Nas condições testadas na segunda fase do estudo, o comportamento do navio amarrado poderá diferir 
do descrito no parágrafo anterior. Como já se referiu, nesse modelo físico, as condições de agitação na 
envolvente ao Posto “A” eram substancialmente diferentes das ensaiadas na primeira fase do estudo. 
As reflexões nas fronteiras do domínio de ensaio, assim como a proximidade do cais a uma fronteira 
reflectora (intradorso do quebramar Norte), podem dar origem a importantes solicitações externas, que 
actuam no modelo do navio segundo uma direcção que é aproximadamente perpendicular ao seu eixo 
longitudinal central. Isto significa que o navio amarrado pode experimentar importantes oscilações de 
deriva sem que estas estejam, forçosamente, associadas a oscilações de avanço de elevada amplitude.  

Essas oscilações de deriva originam o afastamento transversal do navio em relação ao cais, reduzindo 
as forças aplicadas nas defensas. Assim, para oscilações de elevada amplitude, o navio poderá perder, 
momentaneamente, o contacto com as defensas. Nessas condições, as forças de atrito na interface do 
navio com as defensas diminuem, ou deixam mesmo de existir. Com esta importante força de oposição 
ao movimento de avanço reduzida, ou mesmo suprimida, o navio amarrado fica mais susceptível de 
experimentar movimentos nessa direcção. Assim se explica que para períodos de onda de pico baixos, 
e contrariamente ao observado nos resultados da primeira fase do estudo, o aumento das forças de pré-
tensão aplicadas nos traveses (que favorecem o contacto do casco do navio com as defensas) conduza 
a melhores resultados do que a utilização de defensas com um coeficiente de atrito elevado. 

Os resultados apresentados no Quadro 6.49 corroboram as explicações dadas anteriormente. De facto, 
na segunda fase do estudo, para movimentos de avanço da mesma ordem de grandeza dos verificados 
na primeira fase, os quocientes deriva-avanço são mais elevados. Para a condição de pré-tensão extra e 
defensas em EPDM, esses quocientes podem ser superiores a 100%, o que significa que a amplitude 
das oscilações de deriva é superior à amplitude das oscilações de avanço. Importa também referir que 
uma das causas que está na origem dos elevados quocientes deriva-avanço, nas duas fases do estudo, é 
a elevada reflectividade das defensas instaladas na estrutura de acostagem. 

De um modo geral, a substituição das defensas-base por defensas de atrito elevado mostrou ser mais 
eficaz na redução da amplitude dos movimentos do navio no plano horizontal, do que o aumento das 
forças de pré-tensão nos traveses, com defensas de baixo atrito instaladas no cais. As diferenças mais 
significativas ocorreram segundo o modo de oscilação de deriva. 
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Quadro 6.49 – Amplitude significativa das oscilações de avanço, ç , e quociente deriva-avanço, / , 
para diferentes combinações de defensas e forças de pré-tensão nos cabos de amarração.  

Fase 
do 

estudo 

  
(s) 

Referência PT-E & DF-B PT-N & DF-EPDM PT-E & DF-EPDM 

ç  
(m) 

/  
(%) 

ç  
(m) 

/  
(%) 

ç  
(m) 

/  
(%) 

ç  
(m) 

/  
(%) 

1ª
 F

as
e 

   
(

=1
.5

 m
) 

10 0.642 50 0.389 61 0.279 94 0.243 96 
12 1.301 49 1.001 62 0.552 62 0.418 89 
14 1.640 52 1.369 60 0.909 65 0.583 90 
16 1.727 53 1.412 62 0.966 65 0.707 85 
18 2.312 46 1.909 52 1.371 57 1.076 74 

1ª
 F

as
e 

  
(

=2
.0

 m
) 10 1.619 35 1.096 45 0.615 62 0.434 78 

12 2.488 47 2.398 51 1.790 56 0.859 73 
14 3.260 54 3.083 57 1.977 68 1.329 73 
16 3.852 48 3.454 50 2.362 60 1.608 68 
18 4.681 45 4.462 42 3.421 52 2.342 58 

2ª
 F

as
e 

   
   

 
(

=3
.0

 m
)  

10 0.795 62 0.426 100 0.612 66 0.239 152 
12 1.382 55 0.856 77 1.035 60 0.389 140 
14 2.192 56 1.607 64 1.350 64 0.648 107 
16 3.160 51 2.419 59 1.940 61 1.001 95 
18 3.485 65 2.810 68 2.340 70 1.451 95 
20 4.057 69 3.375 64 2.740 74 1.767 88 

 

Até ao momento analisaram-se as repercussões das diferentes intervenções no sistema de amarração 
em relação a uma condição de referência. Essa condição era a que apresentava, de um modo geral, os 
piores resultados, ou seja, a condição para a qual os movimentos do navio amarrado eram de maior 
amplitude. Importa também analisar a eficiência do tipo de intervenções estudadas nesta secção na 
redução da amplitude dos movimentos de um navio amarrado no Posto “A”, na sua condição actual. 
Como as defensas instaladas nesse posto de acostagem são do tipo pneumático, a interface do navio 
com as defensas é borracha-aço. O coeficiente de atrito entre esses dois materiais é 0.5 (Quadro 4.10) 
e, portanto, idêntico ao das defensas de atrito elevado (DF-EPDM) consideradas neste estudo, Quadro 
6.28. 

A amplitude significativa das oscilações de avanço e de deriva, para os quatro sistemas de amarração 
estudados e em função do período de pico da agitação marítima, é apresentada nas Figuras 6.91 e 6.92, 
respectivamente. Essas figuras apresentam ainda a redução da amplitude significativa dessas oscilações 
(em percentagem) que resulta do aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, quando se 
reproduzem defensas de baixo atrito no modelo físico, e quando essas defensas têm um coeficiente de 
atrito equivalente ao das defensas pneumáticas instaladas no Posto “A”. 

O aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, na condição em que se reproduzem as 
defensas instaladas no Posto “A”, conduz a uma importante redução da amplitude significativa das 
oscilações de avanço. Essa redução é de cerca de 60% para os períodos de onda de pico mais baixos e 
de quase 40% para os períodos de onda maiores, Figura 6.91. Os resultados apresentados permitem 
ainda concluir que o aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses é mais eficaz quando as 
defensas instaladas no cais possuem um coeficiente de atrito elevado na interface com o navio. Nessas 
condições, a redução da amplitude dos movimentos de avanço é cerca de 20% superior à registada 
quando se simulam defensas de baixo atrito.  
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Figura 6.91 – Amplitude significativa das oscilações de avanço, para diferentes características do sistema 

de amarração, em função do período de pico da agitação marítima. 

 

 
Figura 6.92 – Amplitude significativa das oscilações de deriva, para diferentes características do sistema 

de amarração, em função do período de pico da agitação marítima. 

A redução da amplitude significativa das oscilações de deriva é menor, variando, em geral, entre 10 e 
25%, Figura 6.92. Neste caso a eficácia do aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses é 
menos condicionada pelo coeficiente de atrito na interface do navio com as defensas. 

O aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração e a utilização de defensas com 
um coeficiente de atrito elevado, ainda que vantajosos no que diz respeito à redução da amplitude dos 
movimentos do navio, obrigam a que o controlo das condições de amarração seja efectuado de forma 
mais cuidada e rigorosa. Esse controlo regular visa o ajuste das forças de pré-tensão aplicadas nos cabos 
de amarração face a eventuais alterações das condições do ambiente marítimo-portuário (e.g. alteração 
da direcção do vento, variação do nível de água e do estado de carga do navio), de forma a evitar o 
sobre-tensionamento, e a eventual rotura, dos elementos do sistema de amarração. 

Movimentos do navio no plano vertical 

De seguida é analisada a influência das forças de atrito na interface do casco do navio com as defensas 
no comportamento de um navio amarrado no Posto “A”, segundo os modos de oscilação verticais. A 
Figura 6.93 compara a redução da amplitude significativa dos movimentos verticais do navio, de três 
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combinações de defensas com forças de pré-tensão nos cabos de amarração, em relação à condição de 
referência (PT-N & DF-B). Os resultados são apresentados em função do período de pico da agitação 
marítima e para uma altura de onda significativa de 3.0 m. 

 

Figura 6.93 – Redução da amplitude significativa dos movimentos do navio no plano vertical, para diferentes 
intervenções no sistema de amarração e em relação a uma condição de referência.  

De um modo geral, a condição que apresenta os melhores resultados segundo os modos de oscilação 
de arfagem e de cabeceio é a que combina o uso de defensas de atrito elevado com a condição de pré-
tensão extra (PT-E & DF-EPDM). As diferenças em relação às restantes condições testadas são mais 
notórias para o modo de cabeceio. Os testes realizados para a condição que combina o uso de defensas 
de atrito elevado com a condição de pré-tensão normal são os que apresentam os resultados menos 
satisfatórios. Além disso, verifica-se uma tendência geral para o efeito positivo associado ao aumento 
das forças de atrito na interface do navio com as defensas diminuir com o aumento do período de 
onda, especialmente segundo o modo de oscilação de cabeceio. 

Em contraste com os resultados obtidos para os modos de oscilação horizontais do navio, segundo o 
modo de arfagem, as repercussões das modificações introduzidas no sistema de amarração são muito 
reduzidas. As reduções da amplitude desse movimento, relativamente à condição de referência, são 
inferiores a 10%, qualquer que seja a condição de teste considerada. Os resultados apresentados na 
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Figura 6.93 parecem indicar que o factor que mais contribui para a redução da amplitude significativa 
das oscilações de arfagem e de cabeceio é o aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses 
do navio. 

O modo de oscilação de cabeceio parece ser o mais sensível à alteração das características do sistema 
de amarração. Para a condição PT-E & DF-EPDM obtêm-se reduções da amplitude significativa desse 
movimento de cerca de 22%, nos testes efectuados para os períodos de onda de pico mais baixos, 
Figura 6.93. Estes resultados são melhores do que os obtidos na primeira fase do estudo em modelo 
físico, Figura 6.57. 

Os resultados obtidos para o modo de oscilação de balanço contrastam com os dos restantes modos de 
oscilação do navio no plano vertical, Figura 6.93. Por um lado, a condição PT-E & DF-EPDM é a que 
apresenta piores resultados. Para alguns períodos de onda de pico, essa condição de teste pode mesmo 
conduzir a um importante agravamento do comportamento do navio segundo o modo de oscilação de 
balanço, ainda assim não tão significativo como o observado na primeira fase do estudo em modelo 
físico, Figura 6.57. Por outro lado, as curvas apresentadas na Figura 6.93 exibem uma redução máxima 
da amplitude das oscilações de balanço (relativamente à condição de referência) para o período de 14 s. 
Resultados idênticos foram obtidos na primeira fase do estudo em modelo físico. Com o afastamento 
ao período de onda de 14 s, os resultados obtidos pioram substancialmente, Figura 6.93. Dos modos de 
oscilação do navio no plano vertical, o de balanço é, portanto, o mais influenciado pelas características 
do sistema de amarração. 

A Figura 6.94 apresenta a variação das amplitudes máxima e significativa das oscilações de balanço, 
em função do período de pico da agitação, para as diferentes combinações de defensas com condições 
de pré-tensão. 

 

Figura 6.94 – Variação das amplitudes máxima e significativa das oscilações de balanço, em função do período de 
pico da agitação marítima, para a altura de onda significativa de 3.0 m e para as diferentes condições de teste.  

Os resultados apresentados mostram uma tendência de aumento das amplitudes máxima e significativa 
das oscilações de balanço, com o aumento do período de onda de pico da agitação marítima. Contudo, 
as curvas apresentadas exibem um pico de amplitude para o período de onda de 14 s, excepto para a 
condição PT-E & DF-EPDM, Figura 6.94. Este pico pode ser mais ou menos evidente, dependendo 
das características dos sistemas de amarração testados e da categoria de movimento considerada.  
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O pico de amplitude observado para o período de 14 s está associado ao período natural da oscilação 
de balanço, determinado experimentalmente (secção 6.2.7.4). Para a profundidade de água de 20 m, 
apenas foram efectuadas experiências para duas das condições testadas nesta fase do estudo, Quadro 
6.20. No entanto, os resultados apresentados para a profundidade de água de 18 m mostraram que o 
período natural da oscilação de balanço é praticamente insensível à modificação das características do 
sistema de amarração. Deste modo, de acordo com os resultados apresentados no Quadro 6.20, pode 
considerar-se o período natural da oscilação de balanço igual a 13.4 s, para uma profundidade de água 
na envolvente ao cais de 20 m. Apesar de neste caso o período natural da oscilação de balanço não ser, 
exactamente, coincidente com um dos períodos de onda de pico estudados, situa-se muito próximo do 
período de onda de 14 s, o que permite explicar os resultados apresentados na Figura 6.93.  

O amortecimento das oscilações de balanço do navio é muito influenciado pelas características do seu 
sistema de amarração, variando na razão directa com o aumento das forças de atrito desenvolvidas na 
interface com as defensas (secção 6.2.7.4). Assim, para as condições estudadas, esse amortecimento é 
máximo para a condição “PT-E & DF-EPDM” e mínimo para a condição de referência. A influência 
do aumento do amortecimento das oscilações de balanço, na redução da amplitude dessas oscilações, na 
aproximação ao seu período de ressonância, pode ser observada na Figura 6.94, em especial quando se 
consideram as amplitudes máximas de oscilação. De facto, na condição em que o amortecimento (i.e. 
o decréscimo logarítmico – ) é mais elevado, a curva da oscilação de balanço não apresenta qualquer 
pico de amplitude na vizinhança do seu período natural de oscilação. 

Importa ainda acrescentar que, apesar de nas condições testadas na segunda fase do estudo o período 
natural da oscilação de balanço do navio não coincidir, exactamente, com um dos períodos de onda de 
pico estudados, os resultados apresentados na Figura 6.94 são mais elucidativos, das repercussões da 
alteração das características do sistema de amarração nesse modo de oscilação, do que os apresentados 
na primeira fase do estudo. Este facto pode estar relacionado com a existência de acções importantes 
segundo a direcção transversal ao navio, como foi referido anteriormente. Em particular, a reflexão da 
agitação no molhe Sul do porto pode condicionar, significativamente, a resposta do navio segundo o 
modo de oscilação em análise. De facto, essas reflexões, ao atingirem o navio segundo uma direcção 
aproximadamente perpendicular ao seu eixo longitudinal, promovem a ocorrência de oscilações de 
balanço, que podem ser ressonantes se o período da acção excitante se aproximar do período natural 
dessas oscilações do navio (13.4 s). Na primeira fase do estudo, a direcção de propagação da agitação 
gerada era colinear com o eixo longitudinal do navio amarrado (ondas de proa). 

O aumento generalizado da amplitude das oscilações de balanço, com o aumento das forças de atrito 
na interface do navio com as defensas, deve estar relacionado com o comportamento que foi descrito 
na secção 6.2.8.5. Ou seja, nas situações em que o navio amarrado é impedido de se movimentar na 
direcção longitudinal devido às forças de atrito elevadas desenvolvidas na interface com as defensas, 
as acções exteriores exercidas sobre o navio podem dar origem a oscilações de balanço significativas, 
pelo menos enquanto este mantém o contacto com as defensas. 

Considerações finais e conclusões 

Nesta secção foi analisada a influência das forças de atrito desenvolvidas na interface do navio com as 
defensas, no comportamento de um navio amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de 
Leixões. O estudo efectuado baseou-se nos resultados obtidos com um modelo físico realista da área 
em estudo, construído à escala geométrica 1/100. A eficácia de cada uma das intervenções no sistema 
de amarração foi avaliada por comparação com uma condição de referência. 

De um modo geral, os resultados obtidos nas duas fases do estudo em modelo físico são consistentes 
(secção 6.2.8.5 e actual) e mostram que a utilização de defensas com um coeficiente de atrito elevado, 
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em conjunto com um aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, permite obter reduções 
importantes das amplitudes significativas dos movimentos do navio no plano horizontal (em relação à 
condição de referência). O avanço é o movimento do navio cuja amplitude é mais fortemente reduzida 
com as alterações operadas no sistema de amarração. Nas duas fases do estudo, e para a condição “PT-
E & DF-EPDM”, a redução das oscilações de avanço situou-se, regra geral, entre 50 e 75%, diminuindo 
com o aumento do período de onda de pico. A redução da amplitude do movimento de deriva é menos 
significativa, nunca ultrapassando os 45%. Segundo o modo de guinada, os resultados obtidos foram 
menos satisfatórios, sendo a redução da amplitude dessas oscilações sempre inferior a 30%. 

Os resultados apresentados são tanto mais importantes quanto o facto de os movimentos do navio no 
plano horizontal serem os que, habitualmente, mais influenciam as condições de operacionalidade e de 
segurança em terminais portuários para petroleiros. 

Nas duas fases do estudo experimental, a simples substituição das defensas-base por defensas de atrito 
elevado, foi mais eficaz, na redução da amplitude significativa dos movimentos horizontais do navio, 
do que um aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, quando as defensas instaladas no 
cais têm uma superfície frontal de baixo atrito. Por outro lado, o aumento da pré-tensão nos traveses 
conduz a melhores resultados quando as defensas instaladas no cais apresentam um coeficiente de 
atrito elevado na interface com o casco do navio. 

Apesar dos paralelismos estabelecidos entre os resultados obtidos nas duas fases do estudo em modelo 
físico, as características da agitação marítima na vizinhança do Posto “A” alteraram-se, de uma forma 
significativa, da primeira para a segunda fase. Essa alteração traduziu-se, por exemplo, num aumento da 
amplitude das oscilações de deriva, relativamente à amplitude das oscilações de avanço, em resultado 
do aumento da componente transversal das acções externas a actuar sobre o navio amarrado. 

Os movimentos do navio amarrado segundo os modos de oscilação verticais foram também analisados. 
Em geral, verificou-se que estes modos de oscilação são menos sensíveis à alteração das características 
do sistema de amarração, especialmente os de arfagem e de cabeceio. Os resultados experimentais da 
segunda fase foram melhores do que os da primeira, uma vez que apenas se verificaram aumentos da 
amplitude das oscilações de balanço (relativamente à condição de referência) para alguns períodos de 
onda, e sempre de menor magnitude.  

Na segunda fase, à excepção do modo de balanço, o aumento das forças de atrito na interface do navio 
com as defensas contribuiu para a redução da amplitude significativa dos seus movimentos verticais. 
Os resultados analisados parecem indicar que o factor que mais contribui para a redução da amplitude 
dessas oscilações é o aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses do navio. Tal como na 
primeira fase do estudo experimental, a componente do amortecimento das oscilações de balanço com 
origem no sistema de amarração tem um papel importante na redução da amplitude desse movimento 
na proximidade do seu período de ressonância. 

Por último, pondo de parte as questões relacionadas com a reflectividade, as defensas pneumáticas 
instaladas no Posto “A”, ao proporcionam um coeficiente de atrito elevado na interface com o casco 
do navio, são uma solução adequada quando se pretende minimizar os movimentos do navio amarrado 
(especialmente o avanço). Adicionalmente, melhorarão a eficácia de um hipotético aumento da pré-
tensão nos cabos de amarração do navio. Outras soluções comerciais (e.g. defensas do tipo cónico), 
com um comportamento menos reflectivo, podem apresentar como inconveniente a necessidade da sua 
utilização em associação com painéis frontais de baixo atrito, destinados a minimizar os esforços de 
corte aplicados nestes elementos.  
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6.3.11. SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Na segunda fase do estudo foi construído um modelo físico que procurava reproduzir com maior rigor 
as características do protótipo. Para além das componentes já consideradas na primeira fase do estudo, 
esse modelo incluiu ainda a reprodução do quebramar Norte do Porto de Leixões, do antigo quebramar 
Norte, da Prainha situada entre essas duas estruturas, do molhe Sul e de uma extensão significativa da 
Praia de Matosinhos. A profundidade de água foi considerada uniforme em todo o domínio de ensaio 
(fundos à cota -16 m ZHL), excepto na zona das praias. Nesse modelo, as condições de agitação na zona 
do Posto “A” eram o resultado, principalmente, da difracção da agitação incidente em torno da cabeça 
do quebramar Norte, e das reflexões dessas ondas no molhe Sul de Leixões e na Praia de Matosinhos.  

Os estados de agitação marítima reproduzidos na instalação experimental apresentavam uma direcção 
de propagação perpendicular ao quebramar Norte de Leixões. Esse rumo foi apontado pelos pilotos da 
Barra de Leixões e pelos responsáveis pela exploração do Posto “A”, como o mais problemático para 
as condições operacionais desse posto de acostagem. No modelo físico apenas a cabeça do quebramar 
Norte foi reproduzida com rigor, sendo que a restante extensão dessa obra de abrigo foi simplificada. 
As características reflectoras da envolvente ao Posto “A” foram também reproduzidas no modelo, uma 
vez que estas têm influência nas condições de agitação na zona de acostagem do navio. Importa ainda 
acrescentar que foram tomadas medidas no sentido de minimizar os efeitos laboratoriais no interior do 
tanque de ondas, nomeadamente a reflexão da agitação em fronteiras que não têm correspondência no 
protótipo. 

Após a construção do modelo físico da área portuária em estudo no interior do tanque de ondas, foi 
realizado um conjunto de testes preliminares, que visaram, quer a calibração das condições de agitação 
marítima, quer a caracterização dos níveis de agitação em cinco pontos do domínio de ensaio e, em 
particular, na região abrigada pelo quebramar Norte de Leixões.  

Para um conjunto de condições de teste representativo, foi demonstrado que os espectros de variância 
estimados com base nos registos de elevação da superfície livre da água medidos no tanque de ondas, 
reproduziam com suficiente rigor as formas espectrais especificadas no sistema de geração.   

À data da realização do estudo não estavam disponíveis medições das condições de agitação marítima 
na zona do Posto “A”, nem resultados de simulações numéricas da propagação da agitação, do largo 
para o interior do porto, que incluíssem as transformações não-lineares das ondas e a geração de sub-
harmónicas. Assim, os níveis de energia infra-gravítica na proximidade desse posto de acostagem não 
foram calibrados, tendo sido utilizada uma compensação de segunda ordem para corrigir o set-down 
teórico na fronteira do sistema de geração de ondas. Esta abordagem foi considerada adequada aos fins 
da presente fase do estudo.    

A análise da difracção da agitação em torno da cabeça do quebramar Norte de Leixões permitiu aferir 
o grau de abrigo do Posto “A” para as diferentes condições de teste estudadas, as quais incluíram três 
profundidades de água junto ao cais. Foram analisados cinco pontos do domínio de ensaio: quatro na 
zona abrigada pelo quebramar Norte (S6 a S9) e um numa posição frontal à Praia de Matosinhos (S5).  

A caracterização dos níveis de agitação foi realizada com base na altura de onda significativa total, ou 
de forma independente, para as componentes de curto e de longo períodos. A análise foi baseada no 
índice de agitação, que representa o quociente entre a altura de onda significativa num determinado 
ponto do modelo e a altura de onda significativa média determinada para as sondas instaladas junto ao 
sistema de geração (S1 a S4).  

Os resultados analisados sugerem que uma quantidade importante da energia infra-gravítica que incide 
na Praia de Matosinhos não é dissipada, ou que pode existir geração de energia de baixa-frequência 
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nessa fronteira do domínio de ensaio. A altura de onda significativa total em frente a essa praia era 
superior à média das alturas de onda significativas estimadas para as sondas S1 a S4 (incidente).  

Na zona abrigada pelo quebramar, a sonda instalada no local mais exposto (S6) é aquela que apresenta 
os índices de agitação (total) mais elevados. Para as sondas posicionadas junto ao Posto “A”, o índice 
de agitação aumenta com a aproximação à cabeça do quebramar. Por outro lado, os índices de agitação 
de todas as sondas aumentam com o período de onda de pico. As tendências referidas são observadas 
para as três profundidades de água. 

A redução da profundidade de água conduz a uma diminuição dos índices de agitação associados às 
sondas S6 a S9. Essa influência tem um impacto menor nos índices de agitação do local mais exposto 
(S6). Os níveis de agitação na envolvente ao Posto “A” são mais influenciados pelo período de onda 
de pico dos estados de agitação marítima reproduzidos no modelo, do que pelo nível de maré.  

Na zona abrigada pelo quebramar, o índice de agitação de curto período diminui mais rapidamente do 
que o índice de agitação total, com a redução da profundidade de água e com o afastamento à cabeça 
do quebramar. Estes resultados mostram que as ondas de curto período sofrem maior atenuação do que 
as de longo período na sua propagação para o interior da bacia portuária, qualquer que seja o período 
de onda considerado. Os elevados índices de agitação da componente infra-gravítica nessa zona devem 
resultar do facto de uma parte substancial da energia associada às ondas de longo período ligadas se 
libertar no processo de difracção das ondas de curto período, e passar a propagar-se na forma de ondas 
livres, e de a energia de longo período (livre) reflectida ou radiada pela Praia de Matosinhos e pelo 
talude exterior do molhe Sul se poder propagar em direcção ao Posto “A”. A eventual ocorrência de 
fenómenos de natureza ressonante na instalação experimental deve também ser tida em conta. 

Assim, na área de sombra do quebramar, a importante redução de energia na banda de frequências 
gravíticas contrasta com a aparente facilidade com que as ondas de longo período contornam a cabeça 
dessa obra. Com efeito, nas zonas mais interiores dessa área, o quociente entre as alturas significativas 
das ondas de longo e curto períodos pode tomar valores elevados, por vezes superiores à unidade. 
Estes resultados permitem concluir que o aumento da dimensão das estruturas de abrigo portuário para 
além do que é requerido pela necessidade de proporcionar as condições de tranquilidade pretendidas 
na zona abrigada (ondas de curto período) é não só caro, mas também pouco eficaz.  

A comparação dos resultados experimentais com os resultados de simulações numéricas realizadas no 
âmbito do estudo IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005, revelou algumas discrepâncias. Importa referir 
que tanto os modelos numéricos como o modelo físico testado na segunda fase são uma representação 
simplificada da realidade do protótipo.  

A maior complexidade do modelo físico construído para a segunda fase do estudo impediu que fosse 
feita uma análise detalhada das condições de ressonância da instalação experimental, embora tivessem 
sido tecidas considerações sobre a importância desse tipo de fenómenos. Importa acrescentar que, na 
segunda fase do estudo, assim como na primeira, foram tomadas todas as medidas possíveis tendo em 
vista a minimização da importância desses fenómenos. 

Importa ainda acrescentar que os índices de agitação relativos à componente de longo período junto ao 
Posto “A” não eram exageradamente elevados, tendo em conta as diferentes origens da energia infra-
gravítica registada nessa área. De facto, a altura de onda significativa da componente infra-gravítica 
nessa área correspondia a cerca de metade da altura calculada para as sondas S1 a S4 (incidente).  

Os resultados experimentais mostraram também que o período de pico da resposta do navio amarrado 
segundo o modo de avanço podia, em algumas situações, ser muito diferente do seu período natural de 
oscilação e que essa resposta ocorria, sobretudo, em duas frequências distintas: a mais baixa associada 
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a um período de cerca de 122 s e, possivelmente, à entrada em ressonância da massa de água em cunha 
delimitada pelo quebramar Norte, pelo molhe Norte do anteporto e pela extremidade do molhe Sul; a 
segunda, um pouco mais elevada, com um período associado de cerca de 80 s, a poder corresponder ao 
período natural do modo de avanço nas condições em que os testes foram realizados.  

Nos testes efectuados nesta fase do estudo, os níveis de energia infra-gravítica na área envolvente ao 
Posto “A” podem ser ligeiramente superiores aos reais. A confirmar-se esta hipótese, os resultados 
obtidos seriam, portanto, conservativos. No entanto, deve ter-se em atenção que, na natureza, a energia 
presente na banda infra-gravítica do espectro pode ter contribuições de origens variadas, algumas das 
quais não foram reproduzidas no modelo, ou a sua importância é apenas considerada por defeito. Além 
disso, em algumas situações, a altura das ondas de longo período em Leixões pode ser elevada. Apenas 
com medições locais dos estados de agitação marítima se poderia averiguar, com rigor, se existe, 
efectivamente, mais energia nessa gama de frequências no modelo físico.  

Na segunda fase do trabalho, foi estudado, para diferentes condições de teste, o comportamento de um 
navio amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões, com um modelo que procurava 
reproduzir, com maior rigor, as características do protótipo. Os testes experimentais foram realizados 
com o modelo do petroleiro calibrado para a condição de carga máxima. As ondas geradas procuravam 
reproduzir condições de agitação idênticas às que se fazem sentir no exterior do Porto de Leixões.  
Importa acrescentar que não foram analisados os resultados de todas as condições testadas na segunda 
fase do estudo. As séries de testes analisadas na presente dissertação visaram o estudo da influência do 
aumento das forças de atrito na interface do navio com as defensas, no comportamento de um navio 
amarrado no Posto “A”, e uma análise comparativa dos resultados obtidos nesta fase com os resultados 
da primeira fase do estudo, relativos a um modelo físico simplificado. Na análise foram consideradas 
duas condições de pré-tensão e duas superfícies de contacto da defensa com o navio. 

Em geral, os resultados das duas fases do trabalho experimental eram consistentes. Com efeito, pôde 
verificar-se que nos terminais portuários dotados de defensas com um coeficiente de atrito elevado, o 
aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses permite reduções importantes das amplitudes 
dos movimentos horizontais do navio. 

As condições da agitação na envolvente ao Posto “A” modificaram-se da primeira para a segunda fase 
do estudo. Um dos resultados dessa alteração foi o aumento da amplitude dos movimentos de deriva, 
relativamente aos de avanço, possivelmente devido ao aumento da componente transversal das acções 
externas a actuar no navio amarrado. 

Os modos de oscilação do navio no plano vertical são menos sensíveis à modificação das características 
do sistema de amarração, sobretudo os de arfagem e de cabeceio. A componente do amortecimento das 
oscilações de balanço devida ao sistema de amarração tem um papel relevante na redução da amplitude 
desse movimento na proximidade do seu período de ressonância. 

Por último, pondo de parte as questões relacionadas com a reflectividade, as defensas pneumáticas, ao 
proporcionam um coeficiente de atrito elevado na interface com o navio, são uma solução adequada 
quando se pretende minimizar os movimentos horizontais do navio. Além disso, permitem melhorar a 
eficácia de um aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração do navio.  

6.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ANÁLISE DE EFEITOS DE ESCALA E DE LABORATÓRIO 

Os efeitos de escala que resultam da incorrecta reprodução das forças de tensão de superficial e das 
forças viscosas foram analisados, genericamente, na secção 4.3.3, tendo-se referido que estes efeitos 
assumiam especial relevo nas situações em que o modelo físico é construído com base num factor de 
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escala geométrico muito pequeno. As forças de tensão superficial, embora habitualmente desprezáveis 
à escala do protótipo, influenciam significativamente as características da agitação quando o período 
de onda se torna muito pequeno (comprimento de onda curto), ou quando as profundidades de água 
são reduzidas. Kirkegaard, 2007, indica como limite mínimo para o comprimento de onda o valor de 
0.30 m, a que corresponde, sensivelmente, um período de onda de 0.4 s (frequência de 2.5 Hz). No que 
diz respeito à profundidade de água, deve ser considerado como mínimo o valor de 2 cm no modelo, 
Hughes, 1993. Para as condições estudadas no presente trabalho, a profundidade de água no tanque de 
ondas não constituiu um factor condicionante. 

O sistema de geração de ondas, com um intervalo de frequências válidas de funcionamento de 0.05 a 
3 Hz (períodos de 20 a 0.33 s), limita os estados de agitação marítima que podem ser reproduzidos no 
modelo. No que concerne à frequência máxima, verifica-se que o limite imposto pelas forças de tensão 
superficial é mais condicionante do que o resultante da capacidade do sistema de geração. Assim, para 
evitar que os estados de agitação marítima gerados sejam afectados pelos efeitos de escala decorrentes 
da incorrecta reprodução das forças de tensão superficial, os respectivos espectros de variância não 
podem incluir energia em frequências superiores à indicada. Com efeito, para frequências superiores a 
2.5 Hz, nem as ondas de curto período estariam convenientemente reproduzidas no modelo, nem a sua 
contribuição (não-linear) para as componentes de longo período (i.e. energia infra-gravítica), as quais 
desempenham um papel de relevo no tipo de problemas em estudo. 

O Quadro 6.50 apresenta a banda de frequências em que se considera estar contida a quase totalidade 
da energia dos espectros associados aos estados de agitação marítima estudados. As frequências-limite 
desses espectros foram definidas como 0.5  , 2.0   e 2.2  , sendo que  corresponde à frequência de 
pico do estado de agitação, que é também caracterizado pelo seu período de onda de pico, , e pelo 
seu período de onda médio espectral, .  

Quadro 6.50 – Intervalo de frequências válidas dos estados de agitação estudados. 

Protótipo Modelo físico (escala geométrica 1/100) 

 (s)  (s)  (Hz) 0.5  (Hz)  (Hz) 2.0  (Hz) 2.2  (Hz) 

8 7.0 0.125 0.625 1.250 2.500 2.750 

10 8.7 0.100 0.500 1.000 2.000 2.200 

12 10.4 0.083 0.417 0.833 1.667 1.833 

14 12.2 0.071 0.357 0.714 1.429 1.571 

16 13.9 0.063 0.313 0.625 1.250 1.375 

18 15.7 0.056 0.278 0.556 1.111 1.222 

20 17.4 0.050 0.250 0.500 1.000 1.100 

 

Como a necessidade de assegurar que as forças de tensão superficial têm um papel secundário no 
modelo físico impõe uma frequência-limite máxima, os estados de agitação mais críticos são os que 
apresentam um período de onda de pico mais baixo, em particular o de 8 s, Quadro 6.50. Para este 
período, o limite correspondente a 2.0   iguala a frequência crítica de 2.5 Hz. Assim, se for utilizado o 
limite 2.2   (mais conservativo do que o anterior) terá de se admitir que as frequências mais elevadas 
da ‘cauda’ do espectro desse estado de agitação são influenciadas pelos efeitos da tensão superficial. 
No entanto, como nessas frequências a densidade espectral de energia é muito baixa, pode considerar-
se que o efeito de escala em análise é desprezável. Por outro lado, as frequências máximas dos estados 
de agitação afastam-se do limite referido (2.5 Hz) com o aumento do período de onda de pico. 
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A calibração do sistema de geração na fase que precede a de realização dos testes permite assegurar 
(ou verificar) que as formas espectrais pretendidas são reproduzidas correctamente no modelo físico, 
BMT, 2001. 

No que diz respeito à propagação da agitação marítima em modelos portuários, regra geral, os efeitos 
viscosos podem ser desprezados se o número de Reynolds, baseado na profundidade do escoamento, 
for superior a 1×104, Hughes, 1993. A influência destes efeitos traduz-se num aumento das perdas de 
energia, quer por fricção no fundo, quer por fricção interna, que se torna particularmente importante 
nas situações em que as ondas geradas têm de percorrer grandes distâncias no modelo físico. Nestes 
casos, a redução da altura de onda pode ser consideravelmente maior do que a verificada no protótipo, 
onde o escoamento tem características turbulentas. 

O Quadro 6.51 apresenta o número de Reynolds do escoamento para as diferentes condições estudadas 
no modelo físico. Essas condições são caracterizadas com base na profundidade de água no tanque de 
ondas, , e no período de onda de pico, . Considerou-se que a massa volúmica, , e a viscosidade 
dinâmica da água, , eram iguais a 998.13 kg/m3 e a 0.001354 kg/m.s, respectivamente. O número de 
Reynolds, , foi calculado com base na Equação (4.3), considerando como velocidade característica a 
celeridade da onda, . Este parâmetro foi calculado a partir do comprimento de onda, , determinado 
com base na relação de dispersão. 

Quadro 6.51 – Número de Reynolds para as condições de teste estudadas (valores no modelo). 

 (s) 
 =0.16 m  =0.18 m  =0.20 m 

 (m)  (m/s)    (m)  (m/s)  (m)  (m/s) 

0.8 0.83 1.04 12.3x104  0.86 1.08 14.3x104 0.89 1.11 16.4x104 

1.0 1.12 1.12 13.2x104 1.17 1.17 15.5x104 1.21 1.21 17.9x104 

1.2 1.39 1.16 13.7x104 1.46 1.22 16.2x104 1.52 1.27 18.7x104 

1.4 1.66 1.18 14.0x104 1.75 1.25 16.5x104 1.83 1.30 19.2x104 

1.6 1.92 1.20 14.2x104 2.03 1.27 16.8x104 2.12 1.33 19.6x104 

1.8 2.18 1.21 14.3x104 2.30 1.28 17.0x104 2.42 1.34 19.8x104 

2.0 2.44 1.22 14.4x104 2.58 1.29 17.1x104 2.71 1.35 2.0x104 

 

Qualquer que seja a condição de teste, o número de Reynolds é sempre superior a 1×104, não sendo 
portanto de esperar efeitos de escala significativos pelo facto de as forças devidas à viscosidade não 
estarem reproduzidas de uma forma apropriada no modelo. Adicionalmente, e como já foi referido, a 
influência desses efeitos na agitação gerada apenas se faz sentir, de uma forma significativa, quando as 
ondas têm de percorrer grandes distâncias no modelo físico. Nas duas fases do estudo, as condições de 
agitação marítima geradas foram medidas num local relativamente próximo do modelo. Na primeira 
fase do estudo, as sondas foram instaladas à mesma distância do sistema de geração que o modelo do 
Posto “A”, incluindo o navio amarrado. Este posicionamento das sondas relativamente ao modelo não 
foi possível na segunda fase do estudo, devido às suas características. No entanto, nessa fase, as ondas 
geradas, depois de passarem pelo local de instalação das sondas, apenas se propagavam uma distância 
de cerca de 6 a 7 m até atingirem o modelo do navio amarrado.  

Como os estados de agitação marítima gerados foram calibrados num local próximo do de implantação 
do modelo físico, a redução da altura da onda, na sua propagação até ao local da instalação das sondas, 
é automaticamente compensada no sistema de geração. De facto, através da alteração do ganho desse 
sistema, é possível ajustar, linearmente, a altura de onda no local onde as sondas estão instaladas.  
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Os efeitos de escala que resultam da incorrecta reprodução da viscosidade do fluido no modelo físico, 
no amortecimento viscoso das oscilações de balanço e nos escoamentos de água sob a quilha do navio, 
foram analisados, qualitativamente, na secção 4.3.3. 

No estudo do comportamento de navios amarrados em portos, embora a componente hidrodinâmica 
seja governada por forças gravíticas e de inércia, a correcta reprodução das características elásticas dos 
cabos de amarração pressupõe a utilização do critério de semelhança de Cauchy. Na secção 4.3.2 foi 
referido que o factor de escala das forças elásticas deveria ser igual ao do peso do cabo (ou das forças 
hidrodinâmicas), obtido com base no critério de semelhança de Froude. A compatibilização das duas 
escalas torna-se particularmente difícil quando se trata de cabos de amarração com uma relação força-
extensão não-linear. No entanto, mesmo quando esses cabos apresentam características lineares, nem 
sempre é fácil encontrar um material que satisfaça a relação traduzida pela Equação (4.11). Assim, 
quando não é possível encontrar um material que satisfaça ambos os critérios (Froude e Cauchy), deve 
optar-se por reproduzir apenas o tipo de forças que mais condiciona o comportamento do modelo em 
estudo, de forma a minimizar os efeitos de escala.  

No presente trabalho foram utilizados cabos rígidos para amarrar o navio ao cais. A reprodução das 
características elásticas dos cabos reais foi assegurada pelos elementos mais flexíveis dos dispositivos 
de simulação dos cabos de amarração, ou seja, pelos transdutores de força e pela associação, em série, 
de molas helicoidais (ver secção 4.3.6). A aplicação desta técnica permite ultrapassar as dificuldades 
associadas à selecção do material mais adequado para a reprodução da elasticidade dos cabos reais e 
possibilita a simulação de relações força-alongamento não-lineares. Como apenas foram reproduzidas 
as características elásticas dos cabos de amarração, importa analisar, criticamente, os efeitos de escala 
que decorrem da opção tomada. Para tal é feita uma análise da importância relativa das duas forças em 
jogo (forças elásticas e peso do cabo), no modelo físico e no protótipo. 

Os cabos de amarração reproduzidos no estudo consistiam na junção em série de um cabo de aço com 
um cabo de fibras sintéticas (extremidade de amarração). Na primeira fase do estudo, a força mínima 
de rotura ( ) desses cabos era de 640 kN, enquanto na segunda fase foram também realizados testes 
com cabos de amarração com uma  igual a 905 kN. Na ausência de dados mais precisos, o peso 
dos cabos reais foi definido com base na informação apresentada nos catálogos de um fabricante9. O 
Quadro 6.52 apresenta o peso, , dos cabos reproduzidos no modelo físico nas duas fases do estudo, e 
o quociente entre esse peso e a força mínima de rotura do cabo de amarração (em percentagem), para 
três comprimentos não deformados ( ). O comprimento do cabo de aço é representado por ç  e o 
da extremidade de amarração por . 

Quadro 6.52 – Peso dos cabos de amarração do navio (protótipo). 

Comprimento (m) 1ª Fase do estudo 2ª Fase do estudo 

  ç      (kN)  (kN) (%)  (kN)  (kN) (%) 

50 39 
11 

1.6 
628 

0.3 2.4 
904 

0.3 
100 89 3.4 0.5 4.9 0.5 
150 139 5.1 0.8 7.4 0.8 

Cabo de aço: 6×36 WS+IWRC (1960 kN/mm2)………. 1ª Fase - =30 mm (355 kg/100 m) e 2ªFase - =36 mm (514 kg/100 m) 
Extremidade de amarração: Euroflex mooring tail….....1ª Fase - =56 mm (28 kg/11 m) e 2ªFase - =68 mm (43 kg/11 m) 

 

Mesmo no caso dos cabos de amarração de maior comprimento (i.e. 150 m), o peso do cabo representa 
menos de 1% da sua força mínima de rotura (i.e. força elástica máxima), Quadro 6.52. Obviamente 
                                                      
9 Lankhorst Ropes: http://www.lankhorstropes.com  
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que durante o período de tempo em que um navio permanece amarrado no cais, em condições normais, 
as forças aplicadas nos cabos de amarração são consideravelmente inferiores à sua . No entanto, na 
maior parte dos estudos experimentais, a atenção está centrada nas forças máximas que são aplicadas 
nos cabos de amarração do navio (ou, eventualmente, na média das forças acima de um determinado 
valor de referência). Nestas condições, e tendo em linha de conta a grandeza dos valores apresentados, 
pode considerar-se que os efeitos de escala que resultam da incorrecta reprodução do peso dos cabos 
de amarração no modelo são pouco importantes. 

O método utilizado para a reprodução das características elásticas dos cabos de amarração do navio dá 
ainda origem a efeitos laboratoriais. Estes efeitos podem resultar da imperfeita reprodução no modelo 
físico da elasticidade do cabo ou do seu peso. Com efeito, na primeira fase do estudo, o comportamento 
não-linear das curvas de força-alongamento (relações constitutivas) desses elementos do sistema de 
amarração foi linearizado (Figuras 6.10 e 6.11). Apesar dessa linearização se ter baseado num critério 
de equivalência da capacidade de absorção de energia do cabo de amarração, na sua deformação até à 
rotura, a simplificação introduzida constitui, em si mesma, um efeito laboratorial. Estas considerações 
são também válidas para as defensas. Na segunda fase, e apesar da consideração de uma aproximação 
bilinear à curva de força-deformação, os resultados experimentais são também afectados por este tipo 
de efeitos, embora de uma forma menos significativa (Figuras 6.71 e 6.72). 

A utilização de uma associação de molas para reproduzir, em conjunto com o respectivo transdutor de 
força, a elasticidade dos cabos de amarração reais introduz, no estudo, um efeito laboratorial adicional. 
Com efeito, o peso dessas molas, se convertido para valores de protótipo, é superior ao peso dos cabos 
utilizados na amarração do navio no cais que, como foi referido anteriormente, foi desprezado aquando 
da definição dos factores de escala do modelo, por ter uma importância secundária relativamente às 
forças elásticas. 

O peso das associações de molas utilizadas no estudo está compreendido entre 10 e 30 kN, em valores 
de protótipo (Quadros 6.4 e 6.37). No entanto, cada associação de molas reproduz (no modelo) dois 
cabos de amarração do navio. Assim, mesmo após a subtracção do peso dos cabos de amarração reais, 
Quadro 6.52, o peso destes elementos pode ser, no máximo, cerca de 10 kN maior do que o requerido. 
Este valor representa 1 a 2% da força mínima de rotura dos cabos de amarração utilizados no estudo. 
As consequências deste efeito laboratorial10 são, de certo modo, atenuadas pela aplicação de forças de 
pré-tensão nos cabos de amarração (no mínimo cerca de 100 a 120 kN, em cada cabo), na medida em 
que essas forças ajudam a manter os cabos esticados, não se alterando assim, de forma significativa, a 
direcção (vertical) de aplicação da força no navio.  

Importa ainda acrescentar que seria muito difícil reduzir a importância deste efeito de laboratório para 
níveis inferiores aos do presente estudo. Com efeito, deverá ser difícil encontrar no mercado molas de 
precisão que, em conjunto com o comprimento do fio necessário à amarração do navio (kevlar), pesem 
menos de 2 g (cerca de 20 kN em valores de protótipo). Para minimizar o efeito referido colocou-se a 
hipótese de apoiar a associação de molas sobre uma superfície de baixo atrito. No entanto, esta solução 
não foi adoptada devido, sobretudo, à pequena importância do efeito em análise e aos problemas que 
poderiam resultar da sua aplicação. 

Nos testes experimentais analisados no âmbito da presente dissertação foram considerados dois tipos 
de superfícies de contacto da defensa com o casco do navio: uma de baixo atrito ( ~0.12) e a outra, com 
um coeficiente de atrito mais elevado ( ~0.46), que procurou reproduzir as defensas do tipo pneumático 
actualmente instaladas no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões. Se na primeira situação se 

                                                      
10 Considerou-se que este efeito era do tipo laboratorial por resultar da dificuldade de reproduzir, de uma forma 

adequada, as características dos elementos do sistema de amarração (protótipo) no modelo. 



Estudo do Comportamento de um Navio Amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões 
                                   Capítulo 6

 

599 

pretendeu reproduzir uma situação genérica, na segunda, o coeficiente de atrito considerado pode não 
corresponder, exactamente, ao que existe no protótipo, causando um efeito laboratorial, provavelmente 
com uma pequena influência nos resultados. Por outro lado, as forças de atrito desenvolvidas no eixo 
de rotação do mecanismo articulado associado ao dispositivo de simulação das defensas, Figura 4.33, 
podem originar um amortecimento adicional dos movimentos do navio na direcção transversal ao cais, 
diminuindo a grandeza da força registada pelo respectivo transdutor. Uma vez que esses dispositivos 
se encontravam em bom estado e lubrificados, esses efeitos devem também ter uma pequena influência 
nos resultados experimentais obtidos. 

Importa acrescentar que os dispositivos usados na reprodução das defensas não permitem a simulação 
do efeito de histerese. Na secção 4.3.7.3 foram apresentados dispositivos desenvolvidos com esse fim, 
mas que não são muito utilizados na prática devido a questões relacionadas com o seu funcionamento 
e dificuldade de operação. Como foi referido anteriormente, no presente trabalho foram reproduzidas 
defensas flutuantes do tipo pneumático, que têm um comportamento muito reflectivo (secção 2.3.2.4), 
pelo que a dissipação de energia na defensa, por fenómenos de histerese, é, previsivelmente, reduzida. 
A não reprodução desses efeitos conduz a resultados experimentais um pouco mais conservativos, uma 
vez que quase toda a energia absorvida pela defensa durante a fase de compressão é restituída ao navio 
na fase de descompressão. A importância deste efeito laboratorial é maior nos testes em que o navio 
amarrado apenas excepcionalmente deixa de estar em contacto com as defensas. 

Os sistemas utilizados na medição das várias grandezas analisadas no presente trabalho experimental 
(movimentos, forças, elevação da superfície livre da água) têm também um erro associado. A grandeza 
desse erro foi apresentada aquando da descrição desses sistemas no capítulo 4 e controlada, na medida 
do possível, através da calibração regular dos diversos equipamentos de medição. Importa referir que 
na medição dos movimentos do navio amarrado foram utilizados sistemas que não requerem contacto 
directo com o modelo do navio, o que permite evitar qualquer interferência com o seu comportamento. 
No entanto, o funcionamento do sistema Qualisys pode ser influenciado pela incidência directa de luz 
solar na zona de testes e pelo calor. Por este motivo, as clarabóias existentes na cobertura da nave onde 
se encontra instalado o tanque de ondas da FEUP foram tapadas durante o período de tempo em que os 
testes decorreram. A variação da temperatura ambiente obrigou à realização de operações regulares de 
calibração dos vários equipamentos de medição. 

Os parâmetros determinados com base na análise estatística da série temporal de uma dada grandeza, 
medida e registada no modelo físico, são sensíveis à utilização de frequências de aquisição discretas ou 
finitas (secção 4.4.4.3). A grandeza do erro associado a esse tipo de análise foi minimizada através da 
utilização de uma frequência de aquisição relativamente elevada (24 Hz em valores do modelo físico). 

Na segunda fase do estudo foi construído um modelo físico que procurava reproduzir com maior rigor 
as características do protótipo. Assim, e para além das componentes que já tinham sido consideradas 
na primeira fase do estudo, esse modelo incluiu também a reprodução do quebramar Norte de Leixões, 
do antigo quebramar Norte, da ‘Prainha’ situada entre essas duas obras, do molhe Sul e de uma extensão 
significativa da Praia de Matosinhos.  

Uma vez que o critério de semelhança de Reynolds não foi considerado no estudo, e também por se ter 
adoptado um factor de escala geométrico pequeno, não podem ser retiradas conclusões quantitativas 
importantes acerca da estabilidade dos blocos usados na reprodução das estruturas de abrigo portuário. 
Além disso, também os fenómenos de transmissão por galgamento e através da estrutura do quebramar 
Norte sofrem, à partida, de efeitos de escala muito significativos. Por esses motivos, apenas a cabeça 
desse quebramar foi reproduzida fielmente no modelo, para simular, o melhor possível, o fenómeno da 
difracção em torno dessa estrutura. 
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As condições de agitação junto ao Posto “A” são ainda influenciadas pelas características reflectoras 
da sua envolvente. Assim, foi necessário reproduzir, o mais rigorosamente possível, o talude interior 
do quebramar Norte, o talude exterior do molhe Sul, a Praia de Matosinhos e a ‘Prainha’. Os efeitos de 
escala que resultam da incorrecta reprodução das forças viscosas (no modelo físico) nos fenómenos da 
reflexão e da transmissão dessas estruturas foram já analisados, qualitativamente, nas secções 4.3.3 e 
4.3.4. 

Importa acrescentar que a topo-hidrografia e o comprimento da Praia de Matosinhos foram adaptados, 
de forma a minimizar as reflexões indesejadas na parede lateral do tanque de ondas e porque o espaço 
disponível para a instalação dessa praia era limitado, respectivamente. Foram ainda tomadas medidas no 
sentido de minimizar outros efeitos laboratoriais no interior da instalação experimental, nomeadamente 
a reflexão da agitação em fronteiras que não apresentam qualquer correspondência com a realidade do 
protótipo. Por exemplo, como apenas foi possível reproduzir no tanque de ondas a parte mais exterior 
do porto, na área corresponde à entrada para o anteporto foi instalada uma praia absorvente perfurada. 

Nas duas fases do estudo em modelo físico, a profundidade de água foi considerada uniforme em todo 
o domínio de ensaio, excepto, na zona das praias. Esta simplificação tem implicações, essencialmente, 
nos fenómenos de empolamento e de refracção, e nos processos de geração de energia infra-gravítica. 
Uma vez que as condições de agitação marítima reproduzidas foram controladas numa área próxima 
do local de amarração do navio, e porque a profundidade de água na área envolvente ao Posto “A” é 
sensivelmente constante (no protótipo), os efeitos laboratoriais associados ao empolamento podem ser 
desprezados. Idênticas considerações podem ser tecidas acerca do fenómeno da refracção, na medida 
em que foi considerado um rumo de agitação local, perpendicular ao alinhamento do quebramar Norte 
de Leixões. 

No entanto, a não reprodução da batimetria na envolvente ao Porto de Leixões e a adaptação da topo-
hidrografia da Praia de Matosinhos têm influência nos processos de geração de energia infra-gravítica 
(secção 3.2.2) e, consequentemente, nos níveis de energia de baixa-frequência na zona do Posto “A”. 
Por exemplo, parte da energia infra-gravítica que é radiada pela Praia de Matosinhos pode propagar-se 
em direcção a esse posto de acostagem. Este tipo de efeito laboratorial poderia ser compensado através 
da calibração da quantidade de energia infra-gravítica junto ao Posto “A”, tendo como referência, por 
exemplo, resultados de medições no protótipo. 

No entanto, à data da realização da segunda fase do estudo em modelo físico, não estavam disponíveis 
medições das condições de agitação marítima na envolvente próxima do Posto “A”, nem resultados de 
simulações numéricas da propagação da agitação, do largo para o interior do porto, que tivessem tido 
em consideração as transformações não-lineares das ondas e a geração de sub-harmónicas. Por esses 
motivos, os níveis de energia infra-gravítica na proximidade desse posto não foram calibrados, tendo 
sido usada uma compensação de segunda ordem para corrigir o set-down teórico na fronteira do sistema 
de geração. As questões relacionadas com a reprodução dos estados de agitação marítima na segunda 
fase do estudo foram tratadas na secção 6.3.5. 

Importa frisar que o controlo dos níveis de energia associados à banda de frequências infra-gravíticas 
do espectro no interior das instalações experimentais continua ainda a merecer uma atenção especial 
por parte de diversas instituições de investigação. De facto, face à reduzida eficiência dos sistemas de 
dissipação tradicionais, apenas os sistemas de absorção activa de reflexões parecem ter a capacidade 
de minimizar os problemas resultantes de uma eventual amplificação irrealista dessa energia no interior 
das instalações experimentais. 

Como foi discutido na secção 6.3.9.3, existe a possibilidade de na área envolvente ao Posto “A”, os 
níveis de energia infra-gravítica serem (ligeiramente) superiores aos que se verificam no protótipo, em 
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particular devido à existência de fronteiras no modelo físico que não têm equivalência na realidade. 
Assim, se esta hipótese vier a ser comprovada, os resultados da segunda fase do estudo experimental, 
no que diz respeito ao comportamento do navio amarrado, podem ser considerados conservativos. No 
entanto, qualquer análise crítica desses resultados não pode deixar de ter em atenção que, na natureza, 
a energia presente nas frequências da banda infra-gravítica dos espectros de variância pode ter origens 
diversas, algumas das quais não foram reproduzidas no estudo experimental, ou a sua importância é 
apenas considerada por defeito. Por outro lado, os trabalhos que procuraram fazer uma caracterização 
das ondas de longo período em Leixões mostraram que as alturas destas ondas, em algumas situações, 
podem ser elevadas. Por fim, convém realçar que apenas com medições locais dos estados de agitação 
marítima e a posterior determinação da componente associada à energia infra-gravítica (por exemplo, 
à entrada do porto, junto ao Posto “A” e em frente à Praia de Matosinhos), se poderia aferir, com rigor, 
se existe efectivamente mais energia nessa gama de frequências no modelo físico e qual o factor de 
segurança associado aos resultados experimentais obtidos. 

Nos estudos experimentais, a quantificação dos efeitos de escala pode ser efectuada por comparação 
dos resultados obtidos com modelos construídos a partir de escalas geométricas diferentes, mas para 
condições e técnicas de experimentação idênticas. No presente estudo, apenas foram realizados testes 
com modelos físicos construídos a partir do mesmo factor de escala. No entanto, numa fase preliminar 
do estudo, foi equacionada a possibilidade de realizar testes a uma escala diferente, idealmente maior 
do que a escala 1/100 aqui considerada. Apesar da importância que esse estudo comparativo poderia 
ter na verificação dos resultados experimentais apresentados, não foi ainda efectuado pelas seguintes 
razões:  
• vários autores referem que os efeitos de escala nos estudos do comportamento de navios amarrados 

em portos realizados à escala geométrica 1/100, regra geral, não influenciam de forma significativa 
a qualidade dos resultados experimentais;  

• possibilidade de validar os resultados do modelo físico com dados de protótipo. Como foi referido 
anteriormente, no âmbito de um projecto de I&D em curso, está prevista a medição da amplitude 
dos movimentos de navios amarrados no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões. Ainda 
que para uma gama limitada de condições de teste, esses dados permitiriam aumentar o nível de 
confiança nos resultados experimentais obtidos. Contudo, à data de conclusão do presente trabalho, 
não foi ainda possível efectuar medições no protótipo, apesar de já ter sido desenvolvido e testado 
um sistema para esse fim (secção 3.6); 

• o tanque de ondas da FEUP apenas permite reproduzir o essencial da área em estudo (Posto “A” e 
área envolvente) à escala geométrica 1/100 (c.f. Figura 6.62). A construção de um modelo dessa 
área a uma escala maior (e.g. 1/75) torna impossível a reprodução de características importantes do 
protótipo. A solução para esse ‘problema’ pode passar pela utilização de um modelo simplificado do 
caso de estudo, à semelhança do que foi realizado na primeira fase deste trabalho (c.f. Figura 6.2), 
ou pela utilização de uma instalação experimental de maiores dimensões; 

• o tempo e os recursos disponíveis são usualmente limitados. No presente trabalho teria de ser feita 
uma escolha entre: a reprodução do caso de estudo no tanque de ondas de uma forma mais completa 
e a posterior análise dos resultados experimentais obtidos; e a realização de um estudo comparativo 
dos resultados de dois modelos simplificados do Posto “A”, construídos com base em factores de 
escalas distintos. A escolha recaiu na primeira opção; 

• pese embora o que foi referido anteriormente, foi recentemente concluído o processo de aquisição 
de um novo modelo de navio petroleiro no âmbito do projecto de I&D ‘DOLPHIN’. Esse modelo foi 
construído à escala geométrica 1/75, Figura 6.95. 

 



Análise da Interacção de Navios com Dispositivos de Acostagem e Amarração.  
Estudo em Modelo Físico do Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões 
 

602 

Figura 6.95 – Modelo físico do navio petroleiro KORNATI construído à escala geométrica 1/75. 

Em síntese, foram tomadas todas as precauções possíveis tendo em vista a minimização dos potenciais 
efeitos de escala e laboratoriais, quer na fase de planeamento das duas fases do estudo, quer durante a 
realização dos testes experimentais. Contudo, convém ainda referir que, nas situações mais correntes, 
uma excessiva preocupação com os efeitos de escala associados a um determinado estudo experimental 
poderá ser despropositada se existirem outros factores, erros e imprecisões, de maior importância, a 
afectarem os resultados, Taveira Pinto, 2001. 
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7. SÍNTESE, CONCLUSÕES, CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

7.1. SÍNTESE 

O trabalho efectuado no âmbito da presente dissertação de doutoramento enquadra-se em duas áreas 
fundamentais, as quais estão claramente relacionadas: a análise da interacção de navios com dispositivos 
de acostagem e amarração, e o estudo do comportamento de navios amarrados em portos, através do 
recurso à modelação física.  

Para a satisfação dos objectivos propostos, o trabalho desenvolvido foi estruturado em sete capítulos, 
sendo o presente o final. Dos cinco capítulos centrais da dissertação, apenas no segundo foi abordada, 
com algum pormenor, a questão da concepção e do dimensionamento dos dispositivos de acostagem e 
amarração. O capítulo 5 apresentou a motivação e a relevância do trabalho realizado, e a caracterização 
do caso de estudo. Os restantes três capítulos dizem respeito, essencialmente, a assuntos relacionados 
com o estudo do comportamento de navios amarrados. O capítulo 3 mostrou a complexidade do estudo 
do comportamento de navios amarrados em portos e dos principais fenómenos hidrodinâmicos que lhe 
estão associados. No capítulo 4 apresentou-se uma descrição da instalação experimental utilizada no 
estudo em modelo físico e um conjunto de técnicas experimentais avançadas destinadas à reprodução do 
comportamento de navios amarrados em portos. Os equipamentos usados na medição da resposta do 
navio amarrado foram também apresentados e caracterizados. O capítulo 6 foi dedicado ao estudo em 
modelo físico do comportamento de um navio amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de 
Leixões. Este posto de acostagem foi o caso de estudo da presente dissertação de doutoramento. 

Apesar de não haver memória de acidentes ocorridos nesse posto de acostagem com consequências 
económicas, ambientais e humanas muito significativas, é com relativa frequência que os navios aí 
amarrados experimentam movimentos de grande amplitude. Esta situação conduz, por vezes, a uma 
perda de eficiência (por vezes inoperacionalidade) do terminal, mas também à rotura de alguns cabos 
de amarração do navio. Estes motivos, juntamente com a proximidade geográfica do Porto de Leixões 
à FEUP e com o facto de esse terminal já ter sido estudado, amplamente, no passado, e esses estudos 
estarem facilmente disponíveis e permitirem uma caracterização completa e rigorosa dos problemas 
existentes, contribuíram decisivamente para a sua selecção como caso de estudo. 

Este último capítulo apresenta uma síntese do trabalho efectuado no âmbito da presente dissertação de 
doutoramento, assim como algumas considerações finais e as principais conclusões obtidas. São ainda 
apresentados os desenvolvimentos futuros que podem ser executados após a conclusão deste trabalho. 

O estudo experimental foi efectuado em duas fases, por ordem crescente de complexidade, e envolveu 
o estudo do comportamento de um navio amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto 
de Leixões que, como se referiu, apresenta alguns problemas operacionais. Num estudo experimental, 
a escolha da escala do modelo físico resulta quase sempre de um compromisso entre as características 
da instalação experimental (dimensões, capacidade do sistema de geração, entre outras), as dimensões 
da área a reproduzir e a qualidade dos resultados que se pretendem obter. Após a ponderação de todas 
as condicionantes existentes, e tendo também em atenção alguns critérios operacionais, foi seleccionada 
a escala geométrica 1/100. 

A consulta bibliográfica realizada, e a própria experiência pessoal adquirida no decorrer do trabalho de 
investigação, permitiram tecer algumas considerações gerais sobre a concepção e o dimensionamento 
de dispositivos de acostagem e amarração, e sobre o comportamento de navios amarrados em portos. 
Essas considerações são apresentadas na secção 7.1.1. Nas secções seguintes é apresentada uma síntese 
dos trabalhos realizados nas duas fases do estudo experimental e das principais conclusões obtidas. 
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7.1.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS TEMAS ABORDADOS NA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A consulta bibliográfica realizada, e a própria experiência pessoal adquirida no decorrer do trabalho de 
investigação, permitem apresentar algumas considerações sobre os diferentes temas abordados. Assim, 
no que diz respeito à concepção e ao dimensionamento de dispositivos de acostagem e amarração, e à 
problemática do comportamento de navios amarrados em portos e dos fenómenos hidrodinâmicos que 
lhe estão associados, pode salientar-se que: 

• nem sempre a situação mais condicionante para o dimensionamento do sistema de acostagem tem 
lugar durante a manobra de acostagem do navio. Em locais muito expostos a condições adversas do 
ambiente marítimo-portuário, o navio, depois de amarrado, pode apresentar movimentos de grande 
amplitude, os quais podem condicionar a concepção e o dimensionamento desse sistema. Nesses 
casos, as duas fases referidas devem ser consideradas na análise;  

• o método determinista é o mais usado na avaliação da energia de dimensionamento dos sistemas de 
acostagem, mas não é uma opção válida quando as forças exteriores que actuam no navio têm uma 
grande influência na sua energia de acostagem. Nestes casos, ou quando se torne necessário realizar 
uma avaliação rigorosa da energia de dimensionamento do sistema de acostagem, deve recorrer-se 
a métodos mais sofisticados de análise, nomeadamente a modelos numéricos ou físicos; 

• a velocidade de aproximação do navio tem uma influência significativa na grandeza da sua energia 
de acostagem e é uma das variáveis mais difíceis de quantificar, não só pela escassez de medições 
no protótipo, mas também pela sua dependência do factor humano e das condições locais; 

• as principais dificuldades associadas à aplicação dos métodos estatísticos estão relacionadas com a 
necessidade de basear o estudo num número suficiente de medições fiáveis da variável energia de 
acostagem (ou dos factores que a influenciam), e com a dependência dos resultados dessas medições 
das condições locais;  

• os sistemas de apoio à manobra de acostagem do navio, de monitorização do seu comportamento 
depois de amarrado e das condições meteorológicas e oceanográficas, podem contribuir, no futuro, 
para o aumento da fiabilidade e da aplicabilidade dos métodos estatísticos, ao permitirem a medição 
sistemática das principais variáveis que influenciam a energia de dimensionamento do sistema de 
acostagem (ou da própria energia de acostagem) e das condições do ambiente marítimo-portuário; 

• os movimentos horizontais do navio (avanço, deriva e guinada), podem ser restringidos, de forma 
mais ou menos efectiva, pelo seu sistema de amarração; 

• há uma necessidade efectiva de desenvolver defensas que promovam a dissipação eficaz da energia 
que lhes é transmitida durante o impacto do navio. As soluções com uma dissipação de energia por 
histerese elevada são vantajosas, não só durante a acostagem do navio, mas também para a redução 
dos seus movimentos de deriva após a amarração, especialmente nos terminais portuários que estão 
expostos a condições marítimas adversas; 

• o problema da amarração dos navios é, por natureza, um problema de dinâmica. Nesse sentido, é 
conveniente o uso de critérios de selecção dos cabos de amarração que tenham em conta a variação 
do momento linear do navio ou da sua energia cinética, e não só a grandeza das forças aplicadas no 
navio (análise estática); 

• o número e as características dos cabos de amarração a bordo de um navio são definidos com base 
em regras estabelecidas por sociedades de classificação. Estes cabos destinam-se a manter o navio 
imóvel e em segurança, durante condições ambientais normais, mas não devem ser suficientemente 
resistentes para o segurar quando é sujeito a solicitações anormais, o que explica a frequente rotura 
destes elementos nessas situações;  
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• os cabos de baixa extensibilidade são adequados para as situações em que a amplitude máxima dos 
movimentos do navio está significativamente limitada, como por exemplo, nas situações em que as 
operações de movimentação de carga são realizadas com sistemas muito rígidos ou de mobilidade 
reduzida. Esses cabos não devem ser utilizados em locais em que fiquem submetidos a solicitações 
dinâmicas importantes (e.g. terminais expostos). Nesses casos, estes cabos devem ser utilizados em 
conjunto com extremidades de amarração de maior extensibilidade (cabos mistos), como acontece 
no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões; 

• os cabos de fibras sintéticas de módulo de elasticidade elevado têm uma extensibilidade muito mais 
reduzida do que os cabos de fibras sintéticas convencionais, e apenas ligeiramente mais elevada do 
que os cabos de aço. Estes cabos são leves e fáceis de manusear, não sofrem a acção da corrosão e 
estão já a ser utilizados na amarração de alguns navios em alternativa aos cabos de aço; 

• a extensibilidade dos cabos de amarração influi no desempenho do sistema de amarração. Os cabos 
mais extensíveis têm melhor comportamento face a solicitações dinâmicas, melhoram a repartição 
de forças entre os cabos que constituem um grupo de amarração, reduzem as consequências de um 
mau pré-tensionamento desses cabos, porém, para a mesma força aplicada, sofrem alongamentos 
maiores, permitindo ao navio, movimentos de maior amplitude; 

• as extremidades de amarração têm como função melhorar a capacidade de absorção de energia do 
cabo principal e apresentam o comprimento standard de 11 m, para evitar que o navio experimente 
movimentos de grande amplitude. No entanto, em locais muito expostos pode ser vantajoso utilizar 
comprimentos maiores. A extremidade de amarração aumenta a extensibilidade do cabo principal; 

• a amplitude dos movimentos de um navio amarrado (apenas a componente induzida pela acção das 
ondas) não é directamente proporcional ao aumento do comprimento da extremidade de amarração; 

• os cabos de amarração são submetidos a ciclos de carregamento que originam fenómenos de fadiga 
e a alteração das suas características elásticas: a extensibilidade e a resistência à tracção diminuem. 
O envelhecimento do cabo origina, assim, uma importante redução da sua capacidade de absorção 
de energia. Os cabos de fibra são muito propensos a estas alterações de comportamento e têm um 
tempo de vida útil mais curto do que os de aço; 

• as forças aplicadas nos cabos de amarração, em condições normais, não devem ultrapassar certos 
valores-limite, que correspondem a percentagens da força mínima de rotura do cabo e constituem, 
eles próprios, limites de segurança do sistema de amarração. Essas percentagens foram definidas 
tendo em conta a função do cabo de amarração e o seu material constituinte; 

• os duques d’Alba flexíveis têm a capacidade de absorver parte da energia cinética do navio durante 
o seu impacto com esta estrutura. No seu dimensionamento tem-se assistido a um aumento gradual 
das tensões máximas admitidas, no sentido de as aproximar da tensão de cedência do material que 
constitui o duque d’Alba. Esta tendência baseia-se no princípio de que a ocorrência de deformações 
permanentes (plásticas) não conduz, imediatamente, à rotura global da estrutura. No entanto, o uso 
dessa capacidade de absorção de energia suplementar requer a verificação da segurança do duque 
d’Alba a outros modos de rotura (esmagamento e ovalização da secção transversal da estaca, ou por 
rotura do terreno de fundação), o que nem sempre é feito; 

• os guinchos de amarração do navio são um elemento-chave em qualquer sistema de amarração, e 
podem ser de operação manual ou automática. Estes dispositivos permitem o ajuste das forças de 
pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração e podem funcionar como mecanismos de segurança, 
libertando o cabo de uma forma controlada, quando as forças aplicadas excedem os valores-limite 
especificados; 

• quando um navio está equipado com guinchos de tensão automática, estes devem ser operados em 
modo manual sempre que o navio está amarrado e ligado ao sistema de descarga. A desactivação 
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do modo de operação automático visa evitar a perda de controlo sobre o navio, motivada por um 
funcionamento inadequado desses dispositivos, quando o navio é submetido a acções importantes 
do ambiente marítimo;  

• os riscos referidos podem ser minimizados através da escolha criteriosa dos valores das forças para 
as quais os vários guinchos folgam ou tensionam os respectivos cabos de amarração e pelo controlo 
integrado desses dispositivos. Contudo, os guinchos de tensão constante, que possuem uma força-
limite de afrouxamento idêntica à de tensionamento, não devem ser utilizados para a amarração das 
regeiras; 

• os guinchos de amarração instalados no navio apresentam, em geral, uma força de tracção nominal 
pequena e não têm, usualmente, uma manutenção adequada. O uso de guinchos instalados no cais, 
de maior capacidade, pode permitir um melhor aproveitamento das forças de atrito desenvolvidas 
na interface do navio com as defensas, na redução dos movimentos do navio amarrado; 

• os terminais destinados a navios de grande porte devem estar dotados de ganchos de amarração de 
desengate rápido de accionamento remoto, para possibilitar a libertação rápida e segura de todos os 
cabos de amarração do navio durante situações de emergência. Estes dispositivos de amarração são 
recomendados por várias organizações internacionais e utilizados, em todo o mundo, nos principais 
terminais para navios do tipo petroleiro e de transporte de gás. Importa acrescentar que o Posto “A” 
do Terminal de Petroleiros de Leixões ainda não está equipado com ganchos de desengate rápido 
de controlo remoto; 

• o layout utilizado na amarração do navio influencia a distribuição de forças pelos vários elementos 
do sistema de amarração; 

• a concepção e o dimensionamento dos sistemas utilizados na amarração de navios devem basear-se 
num conjunto de princípios base e de recomendações. A OCIMF apresenta um layout de amarração 
genérico para navios do tipo petroleiro, destinado a condições do meio-ambiente standard, e que 
deve ser usado, sobretudo, em ambientes multi-direccionais, nos quais nenhuma direcção singular 
domina, ou onde qualquer uma das forças ambientais se pode tornar num factor dominante; 

• as condições específicas no local de implantação do cais podem requerer a realização de adaptações 
no layout referido, ou a transgressão de algumas das recomendações apresentadas na bibliografia 
da especialidade para condições standard; 

• os lançantes de proa e de popa podem, em alguns casos, ser dispensados. Por vezes a sua utilização 
é justificada por questões de manobrabilidade do navio, pela localização dos pontos de amarração 
disponíveis, ou como complemento às regeiras quando as forças longitudinais a actuar no navio são 
elevadas;  

• alguns sistemas de amarração de características inovadoras, dispensam o uso dos tradicionais cabos 
de amarração e a intervenção das equipas de amarração, e procuram optimizar o funcionamento da 
estrutura de acostagem e melhorar as condições de amarração do navio. O sistema MoorMasterTM 
baseia-se no princípio de manter o navio posicionado no cais, após a acostagem, por intermédio de 
forças de vácuo, aplicadas no casco do navio através de ventosas. Os resultados da aplicação deste 
sistema em alguns terminais têm sido positivos e mostrado que este tem a capacidade de reduzir, 
eficazmente, os movimentos do navio. O bom desempenho do sistema na resolução dos problemas 
resultantes da acção das ondas de longo período nos navios amarrados num porto permite que este 
possa ser considerado uma solução para outros locais, com problemas semelhantes, em alternativa 
a soluções mais dispendiosas; 

• apesar dos desenvolvimentos recentes, o sistema MoorMasterTM carece de resultados consistentes, 
provenientes de uma aplicação generalizada, que aumentem o nível de confiança relativamente às 
suas reais prestações e ofereçam garantias quanto ao seu desempenho no futuro. Estes assuntos são 
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importantes em terminais portuários muito exigentes, quer do ponto de vista da exposição às acções 
do ambiente marítimo, quer do tipo de cargas movimentadas. Os custos de manutenção do sistema 
são uma variável que não pode ser esquecida no momento de avaliar a sua viabilidade; 

• a transferência da responsabilidade, no que concerne à amarração do navio e à vigilância regular 
das condições em que esta se encontra, do comandante do navio para a equipa técnica do porto, é 
um dos aspectos mais sensíveis do sistema MoorMasterTM e de outros sistemas similares, e pode ser 
uma barreira à sua aplicação. É ainda importante discutir as repercussões de uma eventual falha de 
energia no sistema e qual a sua autonomia. Os problemas eléctricos podem juntar-se aos problemas 
mecânicos. A operação desse sistema a partir do navio, embora possível, não é usual; 

• existe uma grande variedade de sistemas de apoio à manobra de acostagem e de largada do navio, e 
de monitorização do seu comportamento após a amarração no cais e das condições meteorológicas 
e oceanográficas. Estes sistemas visam melhorar as condições de segurança das diferentes operações 
portuárias e salvaguardar a integridade física do pessoal que as executa, e podem funcionar de uma 
forma integrada, incluindo diferentes tipos de avisos para o pessoal do navio e de terra; 

• os dados registados pelos sistemas referidos são guardados, podendo ser utilizados, posteriormente, 
para fins de treino e de investigação. A disseminação desse tipo de sistemas pode permitir suprimir 
a lacuna que, de certo modo, ainda existe em relação a dados do protótipo. De facto, esses sistemas 
permitem a medição sistemática dos movimentos dos navios, das forças aplicadas nos elementos do 
seu sistema de amarração e das principais acções do ambiente marítimo-portuário. Essa informação, 
depois de tratada e analisada, pode ser utilizada, por exemplo, no estabelecimento das velocidades 
de aproximação do navio ao cais. Caso ocorra um incidente, essa informação pode ser utilizada para 
apurar as causas que estiveram na sua origem; 

• a implementação dos sistemas apresentados permite, de certo modo, compensar a falta generalizada 
de elementos na tripulação dos navios com a capacidade para, na eminência de qualquer situação 
anormal, corrigirem atempadamente a amarração. Assim, é possível fazer uma gestão operacional 
mais eficiente e segura do sistema de amarração do navio, particularmente face às alterações das 
condições do ambiente marítimo-portuário e do estado de carga do navio; 

• o uso de sistemas de monitorização do comportamento do navio amarrado, através da medição das 
forças aplicadas nos cabos de amarração e nas defensas e da amplitude dos movimentos do navio, 
pode contribuir para eliminar a subjectividade associada, muitas vezes, às ordens de interrupção das 
operações de movimentação de carga e de libertação do navio; 

• tendo em conta o estado actual do conhecimento, apenas os critérios baseados no comportamento 
do navio amarrado, nomeadamente na amplitude dos seus movimentos e nas forças de amarração, 
podem ser considerados aceitáveis no estabelecimento de critérios operacionais e de segurança em 
terminais portuários destinados a navios de grande porte; 

• a modelação física continua a ser uma das ferramentas mais abrangentes e fiáveis para o estudo do 
comportamento de navios amarrados em portos, pois permite a simulação dos fenómenos que mais 
condicionam a sua resposta. A aplicação desta ferramenta pode ser justificada, por exemplo, na fase 
de concepção de um porto ou de um terminal portuário, ou na avaliação das repercussões de certas 
intervenções realizadas no porto nas condições operacionais de um determinado cais; 

• as condições operacionais e de segurança do Posto “A” podem ser influenciadas pela ocorrência de 
galgamentos do quebramar Norte, pela difracção da agitação em torno da cabeça dessa estrutura, 
pelas características do sistema utilizado na amarração do navio no cais, pela transmissão através da 
estrutura do quebramar Norte e por eventuais fenómenos ressonantes na envolvente ao Posto “A”; 

• a acção do vento nos navios amarrados no Posto “A” não foi considerada, pelos pilotos da Barra de 
Leixões e pelos responsáveis pela exploração do Terminal de Petroleiros, um factor determinante 
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para a inoperacionalidade desse posto. No entanto, um navio petroleiro em lastro deverá reagir mais 
rapidamente à acção do vento, não só por apresentar uma maior área exposta ao vento, mas também 
por possuir menor inércia; 

• a acção do vento sobre um navio amarrado nem sempre é desfavorável. Quando o vento sopra na 
direcção do cais, o navio é empurrado contra as defensas, originando o aumento das forças de atrito 
nessa interface. Este efeito é idêntico ao obtido com o pré-tensionamento dos cabos de amarração 
do navio. Assim, se as solicitações que resultam da acção do vento não forem muito elevadas e as 
forças aplicadas nos cabos de amarração forem monitorizadas, a acção do vento pode ser favorável; 

• as variações da velocidade do vento podem dar origem a movimentos do navio de longo período e 
de grande amplitude. De facto, existe a possibilidade de a densidade de energia máxima associada a 
um espectro de vento (rajada) estar contida na gama típica de frequências naturais de oscilação de 
um navio amarrado; 

• os movimentos dos navios amarrados em portos têm sido controlados quase exclusivamente através 
de obras dispendiosas (e.g. quebramares), construídas com o intuito de proteger o navio das acções 
do ambiente marítimo. Contudo, muitos dos problemas sentidos estão relacionados com a ocorrência 
de ondas de longo período e com fenómenos de ressonância portuária. Para este tipo de problemas, 
as obras referidas oferecem uma protecção muito reduzida; 

• os problemas de ressonância podem ser minimizados, ou até evitados, através da modificação das 
características do sistema de amarração do navio. Esta medida pode permitir afastar as frequências 
naturais de oscilação do navio das frequências das ondas de longo período características do local e 
das frequências de ressonância da bacia portuária em que o posto de acostagem está inserido; 

• dada a influência que as ondas de longo período (livres e ligadas) podem ter no comportamento de 
navios amarrados e nas condições operacionais dos terminais portuários, justifica-se a realização de 
estudos de caracterização destas ondas, no sentido de definir, de forma clara e rigorosa, não apenas 
os períodos e as alturas características destas ondas, mas também a sua frequência de ocorrência em 
certos locais da costa portuguesa e, em particular, na envolvente próxima do Porto de Leixões; 

• numa situação de ressonância, uma elevada amplificação da oscilação nos locais onde os antinodos 
se instalam não é, per se, um problema, dado que a amplitude das ondas de longo período é, regra 
geral, pequena. Contudo, na onda estacionária originada, as velocidades horizontais nos nodos são 
muito elevadas e directamente proporcionais às amplitudes de oscilação registadas nos antinodos; 

• algumas das condições de ressonância do Porto de Leixões prevêem a existência de linhas nodais 
em locais muito próximos do Posto “A”, para períodos das oscilações estacionárias idênticos aos 
períodos naturais de um navio aí amarrado. O risco associado a cada uma dessas situações depende 
da probabilidade de ocorrência de ondas excitantes com períodos iguais (ou próximos) aos períodos 
críticos identificados; 

• as ondas infra-gravíticas, pelas transformações que experimentam em águas pouco profundas, são 
importantes para diversos problemas no domínio da engenharia costeira e portuária, nomeadamente 
para o estudo do comportamento de navios amarrados e de ressonância portuária; 

• existem várias referências a fenómenos ressonantes em portos portugueses (e.g. Leixões, Sines) e 
estrangeiros, cuja origem pode estar relacionada com a presença de ondas infra-gravíticas, as quais 
estão intimamente associadas à agitação marítima de curto período, e incluem os batimentos (ondas 
leaky e ondas edge) e as ondas de longo período ligadas; 

• na aproximação à linha de costa, com a redução da profundidade de água, a energia infra-gravítica 
aumenta de forma significativa. Ondas de longo período ligadas de poucos centímetros de altura 
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em águas profundas podem apresentar alturas da ordem de meio metro nas profundidades habituais 
à entrada dos portos, durante condições de agitação marítima particularmente severas; 

• as bacias portuárias amplificam a energia associada a certos períodos de onda (em relação à energia 
presente nesses períodos no exterior do porto), próximos dos seus períodos naturais de oscilação, e 
dissipam, ou eliminam, a energia associada aos períodos afastados desses períodos de ressonância; 

• os níveis de energia associados à componente de longo período ligada dependem, essencialmente, 
da profundidade de água e do espectro direccional da agitação marítima locais, enquanto os níveis 
de energia da componente livre podem também ser função da configuração da costa na envolvente 
ao local em estudo e da topo-hidrografia da praia. Os níveis de energia infra-gravítica podem ainda 
ser dependentes da frequência de pico da agitação marítima e do nível de maré. Assim, as condições 
locais são determinantes; 

• a energia infra-gravítica reflectida ou radiada pela Praia de Matosinhos pode facilmente propagar-
se até à zona do Posto “A”. A influência do nível de maré nos processos de geração e de dissipação 
dessa energia (secção 3.2.2.3) pode constituir uma hipótese alternativa para explicar o predomínio 
dos problemas operacionais do Posto “A” durante os níveis de água mais elevados, próximos da 
preia-mar ou com ela coincidentes; 

• alguns estudos procuraram caracterizar as ondas infra-gravíticas com base em expressões analíticas 
e formulações empíricas, obtidas, essencialmente, através de resultados de medições no protótipo. 
A utilização de relações empíricas deve ser feita com cuidado e ter em consideração as condições 
em que estas foram estabelecidas; 

• a importância das componentes de longo período livre e ligada está relacionada com as características 
dos estados de agitação marítima. Em geral, nos períodos em que a agitação é pouco energética há 
um predomínio das ondas de longo período livres. À medida que os estados de agitação se tornam 
mais energéticos, observa-se um aumento da contribuição das ondas de longo período ligadas para 
a energia total associada à banda infra-gravítica; 

• os mecanismos de geração de energia infra-gravítica não estão ainda devidamente caracterizados, 
apesar do extenso trabalho teórico realizado, e das diversas experiências conduzidas em laboratório 
e no protótipo. No entanto, é já possível associar a predominância de alguns mecanismos a certas 
condições de agitação marítima e/ou morfologias de praias;  

• é reconhecida a existência de dois mecanismos fundamentais de geração de ondas de longo período 
livres na zona costeira: a libertação das ondas de longo período ligadas incidentes, durante a fase de 
rebentação dos agrupamentos de ondas de curto período, seguida da sua reflexão na linha de costa; 
a geração de perturbações de longo período, na escala temporal dos agrupamentos de ondas, devido 
à variação temporal da posição do ponto de rebentação, induzida pela estrutura em grupo das ondas 
de curto período incidentes numa praia; 

• as ondas infra-gravíticas podem perturbar o comportamento de navios amarrados em portos de duas 
formas distintas: directamente, se a sua frequência estiver próxima da frequência de um dos modos 
de oscilação natural do navio; ou, de forma indirecta, pela excitação da massa de água contida na 
bacia portuária em que o navio se encontra;  

• os períodos naturais de oscilação horizontal de um navio amarrado podem estar contidos na gama 
característica de períodos das ondas de longo período, o que, em conjunto com os pequenos factores 
de amortecimento das oscilações do navio de baixa-frequência, pode originar fenómenos de natureza 
ressonante e, consequentemente, movimentos horizontais de grande amplitude;  

• alguns autores demonstraram teoricamente e recorrendo a resultados experimentais, que os modos 
de oscilação natural da massa de água contida numa bacia portuária podiam ser excitados pelo set-
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down sob grupos de ondas (ondas de longo período ligadas), sem a rebentação do sistema de ondas 
primárias; 

• a defesa contra as seichas é difícil e pode ter custos elevados. As linhas de actuação podem passar 
pela tentativa de eliminação, através da alteração dos modos ressonantes da bacia portuária, ou pela 
sua aceitação. Neste caso podem ser tomadas medidas no sentido de salvaguardar a segurança dos 
navios amarrados, nomeadamente pela utilização de sistemas de previsão da ocorrência de seichas, 
ou por intervenções ao nível dos dispositivos de acostagem e de amarração do navio, para diminuir 
o seu grau de sensibilidade à energia de baixa-frequência; 

• a diversidade e a complexidade dos fenómenos envolvidos no estudo do comportamento de navios 
amarrados no interior de um porto requer, usualmente, a utilização de metodologias que combinem 
o uso de testes em modelo físico, simulações numéricas e medições no protótipo, tirando partido 
das sinergias existentes; 

• os modelos físicos, apesar de serem reproduções simplificadas da realidade, permitem a reprodução 
dos fenómenos físicos que mais condicionam o comportamento dos navios amarrados (não apenas 
os que estão totalmente compreendidos, mas também os que são ainda desconhecidos). No entanto, 
para que os resultados de um modelo físico sejam fiáveis é necessário assegurar que este reproduz 
correctamente as características do protótipo, e que os efeitos de escala e laboratoriais são pequenos 
e não influenciam, de uma forma significativa, a qualidade desses resultados; 

• os modelos numéricos têm ganho importância nos projectos de infra-estruturas portuárias ao longo 
dos últimos anos, embora não possam ainda substituir completamente os estudos em modelo físico, 
ou as medições no protótipo. Por um lado, as interacções entre as acções do ambiente marítimo, a 
bacia portuária e os navios amarrados são complexas, por outro a turbulência e os efeitos viscosos 
são fenómenos físicos que, não estando ainda completamente compreendidos, teimam em afectar 
os resultados dos modelos numéricos; 

• os trabalhos de investigação mais recentes no domínio da simulação do comportamento de navios 
amarrados em portos procuram utilizar abordagens integradas que incluem, não apenas a avaliação 
rigorosa da interacção entre o navio e a agitação marítima incidente e das forças que esta exerce no 
navio (eventualmente considerando também outras acções do ambiente marítimo), mas também a 
modelação da propagação de estados de agitação marítima para o interior do porto, tendo em conta, 
quer batimetrias e configurações portuárias complexas, quer as não-linearidades de baixa-frequência 
associadas aos estados de agitação não homogéneos e multi-direccionais; 

• a resolução das equações que regem o comportamento de navios amarrados no domínio do tempo 
permite a introdução, em cada passo de tempo da integração, da força instantânea exercida no navio 
pelos elementos do seu sistema de amarração, assim como estimativas dos efeitos hidrodinâmicos 
negligenciados na abordagem teórica ao problema, sob a forma de coeficientes empíricos;  

• alguns modelos numéricos permitem a introdução de coeficientes estimados experimentalmente, de 
forma a contornar a sua incapacidade para simular devidamente alguns fenómenos hidrodinâmicos 
importantes para a reprodução do comportamento de navios amarrados. Em geral, esses fenómenos 
estão associados ao amortecimento das oscilações horizontais do navio amarrado; 

• a grandeza do amortecimento das oscilações do navio amarrado nas baixas-frequências condiciona 
muito a amplitude dos seus movimentos ressonantes. A quantificação do amortecimento associado 
aos períodos naturais de oscilação do navio pode ser realizada com base em resultados de testes de 
decaimento ‘livre’ das suas oscilações; 

• os resultados de medições realizadas no protótipo (escala real) permitem ultrapassar algumas das 
limitações existentes ao nível da modelação física e numérica, embora sejam por vezes escassos. 
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Estes resultados não são afectados por efeitos de escala ou laboratoriais e permitem calibrar e validar 
os modelos referidos anteriormente. As condições de ‘teste’ são, obviamente, realistas;  

• a definição dos limites operacionais e de segurança de um terminal portuário baseia-se, usualmente, 
em critérios subjectivos, nos quais o factor humano é muito determinante. Esses limites dependem, 
sobretudo, do tipo e do tamanho do navio, das características do sistema de movimentação de carga 
e do tipo de movimento do navio; 

• alguns desses limites não são adequados aos navios actualmente em serviço e às características dos 
equipamentos de movimentação de carga instalados no cais; 

• os movimentos horizontais do navio são aqueles que mais influenciam a eficiência e a segurança 
das operações de movimentação de carga, inclusivamente nos terminais para petroleiros; 

• os limites operacionais e de segurança num terminal portuário não dependem só do comportamento 
dos navios amarrados, mas também da acção do vento sobre os equipamentos de movimentação de 
carga e do galgamento das obras de abrigo (entre outros); 

• embora as interacções entre um navio amarrado e as acções do ambiente marítimo-portuário sejam 
complexas e a exposição dos terminais portuários seja função do seu local de implantação, alguns 
autores apresentam expressões simples para a avaliação aproximada da amplitude dos movimentos 
do navio e das suas forças de amarração, a partir das condições ambientais. Esse tipo de expressões 
pode ser muito útil nas fases iniciais de projecto. A extrapolação de resultados, além de difícil pode 
ser perigosa, devendo ser realizada com cuidado e apenas para estruturas em condições idênticas. 

7.1.2. PRIMEIRA FASE DO ESTUDO EXPERIMENTAL 

Na primeira fase do estudo foi construído e testado um modelo físico simplificado do Posto “A” e da 
sua área envolvente. Esse modelo físico incluiu a reprodução da estrutura de acostagem e amarração, 
das características elásticas dos cabos de amarração e das defensas e, naturalmente, das características 
estáticas e dinâmicas do navio seleccionado. A profundidade de água foi considerada uniforme (fundos 
à cota -16 m ZHL). Na impossibilidade de reproduzir nesse modelo físico o fenómeno da difracção em 
torno da cabeça do quebramar Norte de Leixões, bem como as reflexões no talude exterior do molhe 
Sul e na Praia de Matosinhos, foram definidas condições de agitação marítima realistas, que tiveram 
em consideração a localização do Posto ”A” e os resultados de simulações numéricas da propagação 
de estados de agitação marítima (relativamente energéticos) para o interior do Porto de Leixões. Os 
objectivos estabelecidos para essa fase consistiram na clarificação da influência de alguns fenómenos 
físicos (identificados em estudos anteriores) nas condições operacionais e de segurança do Posto “A”, 
na análise da eficiência e da adequação de algumas alternativas de intervenção propostas em estudos 
anteriores, e na apresentação de novas soluções de intervenção com base nos resultados obtidos. 

Análise preliminar das condições de agitação na instalação experimental 

No início desta fase foi efectuado um conjunto de testes preliminares com o objectivo de calibrar e de 
caracterizar as condições de agitação na zona de implantação do modelo físico e, simultaneamente, 
analisar o comportamento à reflexão da praia dissipadora instalada no tanque de ondas. 

Para as condições de agitação estudadas, o coeficiente de reflexão da praia dissipadora situava-se entre 
10 e 20%. Os valores mais baixos desse coeficiente estavam associados aos estados de agitação que 
apresentavam uma maior altura de onda significativa e um menor período de onda de pico.  

Embora usualmente se considere desejável que o coeficiente de reflexão desse tipo de estruturas tome 
valores mais baixos do que os apresentados (i.e. no intervalo de 5 a 10%), para o tipo de estudo que foi 
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efectuado tal não deve constituir um problema. Com efeito, os navios amarrados são pouco sensíveis à 
energia presente nas altas-frequências do espectro. Importa acrescentar que os coeficientes de reflexão 
apresentados resultam do quociente entre as alturas de onda significativas reflectida e incidente. Por 
outro lado, a praia dissipadora instalada no tanque de ondas pode ter alguma correspondência com a 
“Prainha” existente entre o actual quebramar Norte de Leixões e o antigo (c.f. Figura 6.59). 

Na caracterização das condições de agitação na zona de implantação do modelo, a energia associada 
aos espectros de variância estimados para os estados de agitação marítima reproduzidos na instalação 
experimental foi dividida numa componente de curto período e numa componente infra-gravítica. Esta 
última componente resulta das ondas ligadas aos agrupamentos de ondas de curto período, das ondas 
parasitas (livres) produzidas pelo sistema de geração, das ondas de longo período livres geradas por 
processos físicos não-lineares na praia de dissipação, e da reflexão (parcial) dessas ondas nas pás do 
sistema de geração e na praia de dissipação. A primeira conclusão que pôde ser retirada foi que num 
dado estado de agitação marítima, a energia infra-gravítica era significativamente inferior à energia que 
estava associada à componente de curto período. 

Os níveis de energia associados às baixas-frequências do espectro foram analisados em maior detalhe, 
uma vez que o comportamento dos navios amarrados é particularmente sensível a esse tipo de energia. 
Os resultados apresentados mostraram que os níveis de energia infra-gravítica no interior da instalação 
experimental podiam ser substancialmente diferentes nos testes efectuados para estados de agitação 
marítima caracterizados pela mesma altura de onda significativa (ou seja, idêntica energia total), forma 
espectral e período de onda de pico, mas em profundidades de água diferentes.  

Para um determinado estado de agitação marítima, a redução da profundidade de água no tanque de 
ondas conduz a um aumento da energia associada à banda de frequências infra-gravíticas. A passagem 
de uma profundidade de água de 20 m para uma de 18 m (valores de protótipo) resultou num aumento 
da energia infra-gravítica da ordem dos 15 a 30%, o que tem alguma correspondência com a teoria de 
Longuet-Higgins e Stewart, 1964, que, para fundos horizontais, sugere que a altura das ondas de longo 
período ligadas varia proporcionalmente a . 

Os resultados experimentais apresentados mostraram também que os níveis de energia infra-gravítica 
aumentam nitidamente com o aumento da altura de onda significativa da componente de curto período 
e do período de onda de pico. Além disso, a frequência de separação das componentes infra-gravítica e 
de curto período tendia a deslocar-se no sentido das baixas-frequências com o aumento do período de 
onda de pico. Por outro lado, a relação entre as alturas de onda significativas de longo período e de curto 
período não era linear, mas aproximadamente quadrática. 

Em geral, as conclusões que resultaram da análise da variação da energia nas frequências da banda infra-
gravítica do espectro com o período de onda de pico, a altura de onda significativa e a profundidade de 
água, estavam de acordo com o que seria de esperar tendo em consideração as características do tipo de 
ondas que contribui para essa energia. 

A análise atenta da distribuição da energia pelas frequências da banda infra-gravítica dos espectros de 
variância estimados para os vários estados de agitação marítima reproduzidos no estudo mostrou uma 
concentração preferencial de energia em algumas frequências. Além disso, a importância dos vários 
picos de energia e a sua localização no eixo das frequências eram função do posicionamento de cada 
uma das sondas usadas. Contudo, as alturas das ondas de longo período estimadas a partir dos registos 
de cada uma das quatro sondas eram muito semelhantes, uma vez que a redução da densidade de energia 
em algumas frequências, era compensada, pelo menos parcialmente, com o aumento da energia noutras 
frequências. 
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Essa distribuição não uniforme de energia pelas frequências da banda infra-gravítica e pelas 4 sondas 
pode ter várias causas, nomeadamente o desenvolvimento de um padrão parcialmente estacionário na 
instalação experimental devido à sobreposição das ondas de longo período ligadas incidentes com as 
ondas de longo período livres reflectidas ou radiadas pela praia dissipadora, bem como a existência de 
trocas de energia entre as ondas de longo período livres e os agrupamentos de ondas de curto período 
incidentes e vice-versa, e a eventual ocorrência de fenómenos ressonantes na instalação experimental. 
Por outro lado, o próprio espectro de variância de segunda ordem que resulta de interacções onda-onda 
entre as componentes de curto período deve apresentar uma concentração de energia mais elevada em 
algumas frequências da banda infra-gravítica.  

Embora na primeira fase do estudo o comportamento do petroleiro amarrado tivesse sido estudado em 
condições expostas, a instalação experimental contém uma massa de água confinada, existindo o risco 
de a energia aí introduzida pelo sistema de geração ficar aprisionada e ser amplificada de uma forma 
irrealista. Convém realçar que as ondas associadas à banda de frequências infra-gravíticas do espectro, 
por apresentarem baixa declividade, são mais difíceis de absorver do que as de curto período. 

O estudo realizado visava a reprodução de estados de agitação marítima de curto período, não tendo 
sido considerada a presença de ondas de longo período livres nas condições de agitação especificadas 
no sistema de geração de ondas. A energia infra-gravítica presente na instalação experimental resulta 
da própria natureza dos estados de agitação irregulares, da interacção das ondas de curto e de longo 
períodos com a praia dissipadora, bem como da eventual incapacidade do sistema de geração de ondas 
reproduzir os estados de agitação marítima reais (efeito laboratorial). 

A eventual amplificação da energia de baixa-frequência no tanque de ondas implica a persistência da 
acção excitante, cuja frequência se deve manter constante ou não se modificar, significativamente, no 
tempo. Se essa entrada de energia no sistema for interrompida, a resposta do tanque de ondas decai no 
tempo, devido aos processos dissipativos que aí têm lugar. 

Na hipótese de a massa de água no tanque de ondas entrar em ressonância, as ondas de longo período 
livres reflectidas ou radiadas pela praia dissipadora, com uma frequência muito próxima de uma das 
frequências naturais do tanque, seriam reflectidas nas pás do sistema de geração. A praia dissipadora, 
pouco eficaz para ondas longas, reflectiria de novo a quase totalidade dessa energia, que se propagaria 
em direcção ao sistema de geração, e assim sucessivamente. A instalação experimental utilizada tem 
uma configuração rectangular com dimensões em planta da mesma ordem de grandeza. Assim, a sua 
resposta ressonante deve ser caracterizada por factores de amplificação de pico relativamente baixos. 
No entanto, os vários picos ressonantes são, previsivelmente, largos, pelo que o factor de amplificação 
associado não deverá diminuir muito rapidamente com o afastamento à frequência de pico.  

As condições de ressonância da instalação experimental foram analisadas para as duas profundidades 
de água consideradas no estudo. Apesar de as quatro sondas não terem sido instaladas na posição mais 
conveniente, a metodologia de análise utilizada permitiu tecer considerações importantes a respeito da 
possibilidade de fenómenos de índole ressonante poderem afectar a qualidade dos resultados obtidos. 
Nessa análise, o cenário mais gravoso resulta, portanto, de considerar que o sistema de absorção activa 
de reflexões tem uma eficiência desprezável para o tipo de ondas em análise.  

Tendo por base os resultados apresentados, pôde concluir-se que, apesar da concentração preferencial 
de energia em frequências próximas das frequências naturais do tanque de ondas (admitindo que este 
se comporta como uma bacia fechada), qualquer fenómeno de índole ressonante que aí tenha lugar, 
terá de ter, forçosamente, um factor de amplificação baixo. Com efeito, frequências que aparentemente 
não estão relacionadas com nenhum dos modos de oscilação natural do tanque de ondas apresentam 
densidades de energia da mesma ordem de grandeza daquelas que estão. Os espectros estimados para a 
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máxima resolução possível mostraram também que a energia, ao invés de se concentrar em frequências 
isoladas, se distribuía de forma mais ou menos uniforme pelas várias frequências. Assim, embora não 
se possa afirmar, categoricamente, que não ocorrem fenómenos de natureza ressonante no tanque de 
ondas, estes, a existirem, devem ter uma influência pouco significativa nos resultados experimentais. 

Importa acrescentar que foram tomadas todas as medidas possíveis tendo em vista a minimização do 
tipo de fenómenos em análise. O método de geração utilizado na reprodução dos estados de agitação 
marítima assegura que, desde que a duração do teste seja suficientemente longa, os diferentes padrões 
de agrupamentos de ondas ocorrem durante o teste. Assim, com a alteração do padrão de agrupamento 
de ondas, a frequência da perturbação de longo período associada também se deve alterar, reduzindo-
se a probabilidade de ocorrência de ressonância. Embora a eficácia da praia dissipadora seja reduzida 
para as ondas de longo período, o uso do sistema de absorção activa de reflexões permite minimizar a 
probabilidade de ocorrência de fenómenos ressonantes prejudiciais para o estudo experimental. Além 
disso, o módulo de geração de agitação irregular utilizado possibilita, através da introdução de uma 
compensação de segunda ordem, que a geração de ondas de longo período parasitas seja minimizada. 

De facto, se o sistema de geração de ondas reproduzir correctamente os estados de agitação marítima 
pretendidos e absorver a energia de longo período reflectida pela praia e pelo modelo físico, não são 
reunidas as condições necessárias para a entrada em ressonância da massa de água contida no interior 
do tanque de ondas. Outros estudos experimentais realizados com sistemas equivalentes aos utilizados 
no presente trabalho demonstraram o seu bom desempenho, quer no que diz respeito à minimização da 
geração de ondas parasitas, quer à sua capacidade de absorção da energia das ondas de longo período 
reflectidas. 

Adicionalmente, como a análise foi realizada com base em espectros de energia, a simples duplicação 
da altura de onda associada a uma determinada frequência, deveria resultar, à partida, num aumento de 
quatro vezes da correspondente densidade de energia. Os espectros de energia apresentados, mesmo os 
de maior resolução, mostraram que as densidades de energia estimadas para as frequências da banda 
infra-gravítica eram relativamente próximas. 

Importa acrescentar que para alguns modos de oscilação natural do tanque de ondas, um dos nodos do 
sistema de ondas parcialmente estacionário ocorreria na posição ocupada pelo modelo, em particular 
pelo navio amarrado. Resultados de simulações realizadas com um modelo numérico, para as mesmas 
profundidades de água, estimaram também a ocorrência de linhas nodais nesse local para períodos da 
mesma ordem de grandeza desses períodos naturais do tanque de ondas. Esta coincidência poderá estar 
relacionada com o facto de a distância do modelo físico à praia dissipadora ser múltipla (o dobro) da 
distância do Posto “A” à Prainha, no protótipo. 

Além disso, importa também perceber até que ponto o facto da frequência de pico da resposta do navio 
amarrado, segundo os modos de avanço e de deriva, estar muito próxima das suas frequências naturais 
de oscilação não resulta da proximidade que existe entre essas mesmas frequências e a frequência que 
está associada a um dos modos de oscilação da instalação experimental (o quarto), que prevê um nodo 
no local ocupado pelo modelo no tanque. Ainda que essa interferência possa ter, como foi referido, 
equivalência no protótipo, a análise da amplitude máxima do movimento das partículas de água numa 
linha nodal mostrou que, mesmo para um cenário um pouco pessimista, a resposta do navio amarrado, 
segundo os modos de oscilação horizontais, deveria ser governada, sobretudo, pelos períodos naturais 
introduzidos pelo seu sistema de amarração. O nodo em causa, caso tivesse efectivamente ocorrido, 
não deverá ter tido a importância requerida para poder influenciar, de uma forma muito significativa, o 
comportamento do navio amarrado. 
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Caracterização do Comportamento Dinâmico do Navio 

Na fase que precedeu o início de cada uma das séries de testes, foram realizadas experiências tendo em 
vista a caracterização do comportamento dinâmico do navio livre e amarrado, particularmente quando 
a alteração das condições de teste sugeria a alteração dos diferentes parâmetros caracterizadores desse 
comportamento. A análise de algumas dessas experiências permitiu obter conclusões que serviram de 
base à interpretação dos resultados dos testes em modelo físico. Essas experiências visaram também a 
obtenção de resultados com interesse para o desenvolvimento e a verificação de modelos numéricos de 
simulação do comportamento de navios amarrados em portos. As experiências de decaimento “livre” 
das oscilações do navio, segundo os seis graus de liberdade existentes, foram realizadas em condições 
de águas paradas. 

Foram detectadas pequenas diferenças nos resultados de experiências realizadas em condições quase 
idênticas. Essas diferenças podiam resultar do tipo de técnica utilizada, do factor humano e da própria 
assimetria do sistema de amarração do navio.  

Os períodos naturais de oscilação do navio no plano horizontal, influenciados pelas características do 
sistema de amarração, eram relativamente elevados e superiores aos dos modos de oscilação vertical. 
Com efeito, no plano vertical, a resposta do navio é controlada, essencialmente, pelas forças devidas à 
aceleração do navio e pelas forças de restituição devidas à impulsão. 

Os seis modos de oscilação do navio amarrado apresentam graus de amortecimento muito distintos. Os 
modos de cabeceio e de arfagem eram os mais fortemente amortecidos, sendo por isso os mais difíceis 
de caracterizar. O modo de oscilação de balanço era o que apresentava um decréscimo logarítmico mais 
pequeno, sendo possível observar um grande número de oscilações até o navio ficar completamente 
imóvel. Os modos de guinada, avanço e deriva encontravam-se numa situação intermédia. 

O amortecimento das oscilações de arfagem e de cabeceio resulta, essencialmente, da radiação de ondas 
quando o navio se movimenta segundo esses modos, que é, neste caso, muito intensa. Segundo o modo 
de balanço, o amortecimento por radiação é pequeno, pelo que outras formas de dissipação de energia 
podem assumir relevo. Nas condições estudadas, o amortecimento das oscilações horizontais de longo 
período do navio resulta, essencialmente, da geração de ondas e das forças de atrito desenvolvidas na 
interface do navio com as defensas. 

A influência das forças de atrito desenvolvidas na interface do navio com as defensas, nos parâmetros 
caracterizadores da resposta do navio amarrado segundo o modo de oscilação de balanço, foi também 
analisada, para duas profundidades de água. Foram considerados dois tipos de superfície de contacto 
da defensa com o casco do navio e duas condições de pré-tensão nos cabos de amarração. 

Os resultados experimentais permitiram concluir que as forças de atrito na interface do navio com as 
defensas contribuem significativamente para a atenuação das oscilações de balanço. O uso de defensas 
de atrito elevado foi mais eficaz no amortecimento dessas oscilações do que o aumento das forças de 
pré-tensão aplicadas nos traveses do navio. Nas situações em que essas duas intervenções no sistema 
de amarração foram aplicadas em conjunto, como resultado do importante aumento das forças de atrito 
na interface do navio com as defensas, as oscilações de balanço foram muito amortecidas.  

A importante influência das características do sistema de amarração nas oscilações de balanço resulta 
de, segundo este modo de oscilação, o amortecimento por radiação ser reduzido e as forças de restituição 
hidrostática pouco relevantes. O amortecimento viscoso, que resulta das perdas de energia na camada-
limite formada em torno do casco do navio quando este balança, assim como nos turbilhões de esteira 
desenvolvidos nas arestas desse casco, pode também ter um papel importante nessas oscilações. 
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O período natural da oscilação de balanço do navio ( ) é praticamente independente das características 
do seu sistema de amarração, sendo, no entanto, influenciado pela profundidade de água. A passagem 
de uma profundidade de água de 0.18 para 0.20 m resultou numa diminuição do valor de  de cerca de 
4%. Por outro lado, o período natural da oscilação de balanço não se alterou, de uma forma significativa, 
quando o navio foi amarrado no cais. De um modo geral, para uma profundidade de água de 0.18 m 
(18 m no protótipo), que corresponde sensivelmente ao nível médio da água do mar, o valor de  era 
igual a 1.4 s (14 s no protótipo). 

A profundidade de água tem também influência no decréscimo logarítmico das oscilações de balanço, 
. Apesar de os valores da constante  não serem muito diferentes, a diminuição do período natural da 

oscilação de balanço, com o aumento da profundidade de água, conduziu à redução do parâmetro .  

Os resultados apresentados estavam de acordo com as considerações tecidas na secção 3.3 e indicaram 
que o amortecimento das oscilações de balanço do navio tem pouca influência no período natural dessas 
oscilações. O aumento da profundidade de água traduz-se, genericamente, numa redução do momento 
de inércia adicionado segundo o modo de balanço em fase com a aceleração angular dessas oscilações 
e, naturalmente, numa diminuição do valor de . Nas situações estudadas, essa diminuição foi pouco 
significativa, uma vez que a variação da profundidade de água foi pequena. 

Condições de teste estudadas 

Durante a primeira fase do estudo em modelo físico, foi estudado, para diferentes condições de teste, o 
comportamento de um navio amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões. Devido à 
impossibilidade de reproduzir nesse modelo simplificado o fenómeno da difracção em torno da cabeça 
do quebramar Norte, bem como as reflexões no talude exterior do molhe Sul e na praia de Matosinhos, 
foram definidas condições de agitação marítima realistas, que tiveram em consideração a localização 
do Posto ”A” e os resultados de simulações numéricas da propagação de estados de agitação marítima 
relativamente energéticos para o interior do Porto de Leixões. As séries de testes experimentais foram 
realizadas com o modelo do navio petroleiro calibrado para a condição de carga máxima. 

No estudo experimental foram incluídas séries de testes de natureza marcadamente prática e outras de 
carácter mais académico. Nesta secção é apresentada uma síntese das conclusões obtidas com base na 
análise dos resultados desses testes e algumas considerações de carácter geral.  

As séries de testes analisadas visaram estudar a influência, no comportamento do navio amarrado, dos 
seguintes factores: 
• reprodução do carácter irregular da agitação marítima nos estudos experimentais; 
• layout de amarração do navio no cais; 
• folga sob a quilha do navio e profundidade de água junto ao cais; 
• aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses do navio; 
• forças de atrito desenvolvidas na interface do navio com as defensas. 

Reprodução do carácter irregular da agitação marítima nos estudos experimentais 

O trabalho experimental realizado permitiu realçar a importância da reprodução do carácter irregular 
da agitação marítima nos estudos em modelo físico em que se pretende avaliar o comportamento de 
navios amarrados em portos. Com efeito, a utilização de agitação regular conduziu a uma significativa 
subavaliação da resposta do navio no plano horizontal (movimentos de avanço, deriva e guinada). Esta 
constatação é tanto mais importante quanto o facto desses movimentos horizontais serem os que mais 
influenciam as condições operacionais e de segurança num terminal para navios do tipo petroleiro. 
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Nos testes com ondas irregulares foi observada a existência de um desfasamento entre os espectros da 
agitação incidente e os espectros dos movimentos horizontais do navio. De facto, os períodos de pico 
associados aos espectros desses movimentos eram claramente superiores aos da agitação incidente, 
porém muito próximos dos períodos naturais de oscilação do navio. Os espectros estimados para os 
movimentos do navio amarrado no plano vertical, pelo contrário, não se encontravam desfasados em 
relação ao da agitação marítima incidente, sendo que os períodos de pico associados a estes espectros 
se situavam na gama de frequências da agitação incidente e eram próximos dos períodos naturais de 
oscilação do navio amarrado. Nos testes realizados com ondas regulares, a resposta do navio, quer no 
plano horizontal, quer no plano vertical, ocorria, exclusivamente, na frequência da agitação incidente. 

Os movimentos do navio amarrado no plano horizontal são normalmente controlados pelos períodos 
naturais introduzidos pelo seu sistema de amarração ao cais. Como habitualmente a massa do navio é 
consideravelmente mais elevada do que a rigidez do seu sistema de amarração, esses períodos naturais 
tendem a ser significativamente mais elevados do que os períodos característicos da agitação marítima e, 
portanto, dificilmente excitáveis por ondas regulares de curto período, que não possuem energia nessa 
gama de frequências. Com efeito, nos testes experimentais efectuados com agitação irregular, o navio 
amarrado tendia a experimentar movimentos de maior amplitude, comparativamente às situações em 
que foi utilizada agitação regular. 

Segundo os modos de oscilação vertical, foi observada uma maior proximidade entre as amplitudes 
dos movimentos do navio amarrado nos testes efectuados com agitação regular e irregular, que deverá 
estar relacionada com o facto de esses modos de oscilação apresentarem períodos naturais de oscilação 
mais baixos, na gama de períodos característicos da agitação marítima. Esses modos devem poder ser 
excitados por agitação regular de curto período. Importa referir que na vertical, a resposta do navio é 
governada, essencialmente, pelas forças devidas à sua aceleração e pelas forças de restituição devidas 
à impulsão. Dos modos de oscilação verticais do navio, o balanço era aquele que apresentava as maiores 
diferenças. Este modo de oscilação, apesar de ocorrer no plano vertical, sofre uma influência pequena, 
embora não desprezável, do sistema de amarração do navio. 

Por fim, importa acrescentar que um navio amarrado num porto poderá apresentar uma resposta sub-
harmónica (i.e. em frequências inferiores às da agitação marítima) mesmo quando submetido à acção 
de ondas regulares, devido à não-linearidade do seu sistema de amarração. Este tipo de comportamento 
não foi, no entanto, identificado nos resultados analisados, possivelmente pelo facto de os testes terem 
sido efectuados com agitação de vante, a rigidez das defensas não ser muito diferente da dos cabos de 
amarração, as características elásticas dos elementos do sistema de amarração terem sido reproduzidas 
considerando uma rigidez equivalente e o coeficiente de atrito na interface do navio com as defensas 
ser pequeno. 

Layout de amarração do navio no cais 

O layout mais frequentemente utilizado na amarração dos navios de maior porte no Posto “A” do 
Terminal de Petroleiros de Leixões é ligeiramente assimétrico, contrariando uma das recomendações 
da OCIMF, 2008. Esta organização refere que devem ser utilizados layouts simétricos para assegurar 
uma boa distribuição de esforços pelos elementos do sistema de amarração. Por outro lado, esse layout 
recorre a lançantes de proa e de popa, embora tal possa ser justificado pela existência de um ambiente 
local direccional ou pelas características da estrutura de acostagem, nomeadamente a localização dos 
pontos de amarração disponíveis. 

Por esse motivo, foi estudado, experimentalmente, um layout de amarração alternativo para esse posto 
de acostagem, que tira partido do gancho de amarração localizado junto à extremidade do quebramar 
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Norte de Leixões, para a amarração dos lançantes de proa do navio. Esse layout é aproximadamente 
simétrico. 

A análise comparativa desses dois layouts foi realizada com base no estudo do comportamento de um 
navio petroleiro amarrado no Posto “A”, com um modelo físico simplificado desse posto de acostagem 
e da sua área envolvente. Foram analisadas as forças aplicadas nos elementos do sistema de amarração 
e os movimentos do navio no plano horizontal. 

Os resultados apresentados mostraram que a substituição do layout de amarração assimétrico por um 
layout simétrico tem uma influência pouco significativa no comportamento do navio amarrado, quer 
em termos da grandeza das forças aplicadas nos elementos do sistema de amarração, quer no que diz 
respeitos às amplitudes dos movimentos do navio. Importa referir que os dois layouts de amarração 
estudados diferiram, apenas, no posicionamento de um cabo de amarração duplo - o primeiro lançante 
de proa. As principais diferenças observadas entre os dois layouts resultaram da alteração da rigidez e 
da orientação desse cabo de amarração duplo, nomeadamente a maior uniformidade das forças aplicadas 
nos dois lançantes de proa (CA7 e CA8) no layout de amarração assimétrico.  

Além disso, a utilização do layout assimétrico resultou numa diminuição das forças máximas aplicadas 
nas defensas para o estado de agitação de maior período de onda de pico, assim como numa pequena 
redução das forças aplicadas nos lançantes de popa, qualquer que seja o período de onda de pico ou a 
categoria de força considerada. Contudo, para os períodos de onda intermédios, as forças máximas nas 
defensas eram inferiores nos testes realizados com o layout simétrico. Para qualquer uma das condições 
testadas, as forças máximas aplicadas nas defensas eram inferiores às forças máximas admissíveis. 

As regeiras foram os cabos de amarração mais solicitados nas duas situações de amarração estudadas. 
Estes resultados devem-se ao facto de estes cabos serem os mais curtos (e, portanto, os mais rígidos), 
mas também à sua orientação no alinhamento da direcção de propagação da agitação. Por esse motivo, 
as regeiras seriam os primeiros cabos a partir, o que está de acordo com a experiência da equipa que é 
responsável pela amarração de navios no Posto “A” (informação transmitida oralmente). 

A análise comparativa dos dois layouts estudados, em termos de forças médias do décimo superior, 
significativas ou médias, permitiu, regra geral, tecer as considerações apresentadas aquando da análise 
das forças máximas aplicadas nos elementos do sistema de amarração. No entanto, importa acrescentar 
que, em termos práticos, são forças máximas aplicadas nesses elementos que determinam a sua eventual 
rotura ou, alternativamente, a folga de segurança existente. 

A análise comparativa das amplitudes significativas dos diferentes movimentos do navio amarrado, para 
os layouts de amarração estudados, mostrou que as diferenças entre ambos eram pequenas, à semelhança 
do que foi observado aquando da análise das forças aplicadas nos elementos do sistema de amarração. 
Com efeito, as forças de amarração do navio e a amplitude dos seus movimentos estão intimamente 
relacionadas. Contudo, a utilização do layout simétrico permitiu uma pequena redução da amplitude do 
movimento de deriva, mas originou um aumento da amplitude significativa do movimento de guinada. 
Para as condições de teste analisadas, as modificações introduzidas no layout de amarração do navio 
tiveram pouca influência na amplitude dos movimentos de avanço, assim como nos movimentos do 
navio no plano vertical.  

Na primeira fase do estudo experimental, o navio amarrado foi testado sob a acção de agitação marítima 
de vante. Por esse motivo, o modo de avanço era o que apresentava as oscilações de maior amplitude. 
No entanto, segundo os modos de oscilação de deriva e de guinada foram também registadas oscilações 
de amplitude apreciável, sem que existisse uma solicitação externa importante a actuar segundo essas 
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direcções. Estes resultados foram explicados pelo efeito de acoplamento, entre os modos de oscilação 
do navio, que é introduzido pelo seu sistema de amarração. 

Por fim, importa acrescentar que na primeira fase do estudo foi construído e testado um modelo físico 
simplificado do Posto “A” e da sua área envolvente. Por esse motivo, as conclusões apresentadas com 
base na análise dos resultados experimentais obtidos devem ser encaradas com reserva, especialmente 
se extrapoladas para o protótipo.  

De facto, os problemas de operacionalidade que por vezes se fazem sentir no Posto “A” resultam, não 
apenas da agitação marítima que, por difracção, contorna a cabeça do quebramar Norte de Leixões e 
chega à zona de acostagem do petroleiro com uma energia ainda considerável, mas também de outros 
fenómenos físicos que podem ter lugar na vizinhança deste posto de acostagem (secção 5.8), e que não 
puderam ser convenientemente reproduzidos no modelo físico simplificado. 

Com o objectivo de obter resultados mais representativos, na segunda fase do estudo experimental, foi 
construído e testado um modelo mais completo e realista do Posto “A” e da sua área envolvente. Esse 
modelo incluiu, por exemplo, o quebramar Norte de Leixões, o molhe Sul e a Praia de Matosinhos.  

Folga sob a quilha do navio e profundidade de água junto ao cais 

Em muitas infra-estruturas portuárias, as dimensões dos navios que podem entrar em segurança no porto 
e acostar num dos terminais existentes são condicionadas pelas profundidades de água disponíveis. Por 
outro lado, a folga sob a quilha do navio influencia também, de uma forma significativa, a sua resposta 
depois de amarrado no cais e pode variar, quer pela alteração do nível de maré, quer pela modificação 
do estado de carga do navio. 

Nas reuniões efectuadas no âmbito do “Estudo sobre as Condições de Operacionalidade no Terminal 
Petroleiro do Porto de Leixões”, IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005, os responsáveis pela exploração 
do terminal e os pilotos do porto afirmaram que as condições mais problemáticas, para as condições de 
segurança e de operacionalidade do Posto “A”, ocorriam, normalmente, para os níveis de maré mais 
elevados, próximos da preia-mar ou com ela coincidentes. 

Assim, alguns dos testes experimentais realizados visaram a análise da influência da folga sob a quilha 
do navio, e da profundidade de água junto ao cais, no comportamento de um navio amarrado no Posto 
“A”. Esses testes foram realizados com o modelo físico simplificado construído para a primeira fase 
do estudo, tendo sido consideradas duas profundidades de água junto ao cais: 18 m, que corresponde 
ao nível médio da água do mar; e 20 m, que corresponde ao nível máximo da água numa preia-mar de 
águas vivas. Foram analisadas as forças aplicadas nos elementos do sistema de amarração do navio e 
os seus movimentos no plano horizontal. 

Os resultados experimentais mostraram que a profundidade de água junto ao cais e, portanto, a folga 
sob a quilha do navio, têm uma grande influência no comportamento de um navio amarrado. De facto, 
a passagem de uma profundidade de água de 20 para 18 m resultou num importante aumento, quer das 
forças aplicadas nos elementos do sistema de amarração do navio, quer das amplitudes significativas 
dos seus movimentos horizontais. Com efeito, as forças de amarração do navio e a amplitude dos seus 
movimentos estão intimamente relacionadas. Esse agravamento da resposta do navio amarrado tendeu 
a tornar-se mais evidente com o aumento do período de onda de pico. 

Importa portanto frisar que os resultados obtidos não estão de acordo com aquela que é a experiência 
das pessoas mais directamente envolvidas na exploração do Posto “A”, pois os testes experimentais 
realizados mostraram que as situações mais problemáticas ocorriam para os níveis de maré mais baixos, 
neste caso para o nível médio da água do mar, uma vez que não foi considerado o nível correspondente 
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ao zero hidrográfico nesta fase do estudo. No entanto, e como foi referido anteriormente, as condições 
operacionais e de segurança do Posto “A” podem ser influenciadas por diversos fenómenos físicos 
(ver secção 5.8), alguns dos quais não foram reproduzidos de uma forma conveniente no modelo físico 
simplificado do Posto “A” e da sua área envolvente. A existência de zonas de elevada permeabilidade 
ao longo do quebramar Norte, e em particular no trecho adjacente ao Posto “A”, é apenas uma delas. 

Por exemplo, no intradorso do quebramar Norte de Leixões, próximo da extremidade desta estrutura, 
existem alguns afloramentos rochosos, assim como material resultante dos estragos provocados por 
algumas tempestades violentas no quebramar principal, que aí se foi acumulando (Figura 6.52). Estes 
podem constituir um obstáculo à propagação da agitação marítima, sobretudo para os níveis de maré 
mais baixos, influenciando as características das ondas que chegam à zona do Posto ”A”. No modelo 
testado na primeira fase do estudo estas particularidades do protótipo não puderam ser reproduzidas. 

No entanto, mesmo sem considerar as questões expostas nos parágrafos anteriores, seria lícito esperar 
que a redução da profundidade de água junto ao cais originasse um comportamento mais favorável do 
navio aí amarrado. De facto, com a diminuição da folga sob a quilha do navio, ocorre um importante 
aumento da inércia adicionada do navio, em relação aos valores de águas profundas, e dos factores de 
amortecimento da sua resposta. Porém, a grandeza desses aumentos depende do modo de oscilação em 
estudo, devendo ser mais significativa para os movimentos de deriva e de guinada do que para o de 
avanço. Importa ainda acrescentar que, por influência do sistema de amarração, os modos de oscilação 
horizontal do navio se encontram acoplados. 

A diminuição da profundidade de água tem também repercussões nas condições de agitação marítima 
reproduzidas na instalação experimental. De facto, na secção 6.2.6.2 concluiu-se que os espectros de 
variância estimados a partir dos resultados de testes em que foram reproduzidos estados de agitação 
caracterizados pela mesma altura de onda significativa, forma espectral e período de onda de pico, mas 
considerando profundidades de água distintas, podiam apresentar níveis de energia infra-gravítica muito 
diferentes. A redução da profundidade de água de 20 para 18 m (valores de protótipo) resultou num 
aumento da energia associada a essa banda de frequências da ordem dos 15 a 30%.  

Assim, embora a redução da folga sob a quilha resulte num aumento da inércia adicionada do navio e 
dos factores de amortecimento da sua resposta, o aumento da energia nas frequências da banda infra-
gravítica dos espectros da agitação marítima com a redução da profundidade de água, permitiu explicar 
os resultados experimentais obtidos. Com efeito, os navios amarrados são particularmente sensíveis à 
energia presente nessas baixas-frequências do espectro. 

Em termos da distribuição das forças pelos elementos do sistema de amarração mantêm-se válidas as 
considerações tecidas anteriormente, aquando da análise comparativa dos dois layouts de amarração 
estudados. 

Aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses do navio 

A aplicação de pré-tensão nos cabos de amarração do navio, ou o aumento dessas forças de pré-tensão, 
pode constituir uma solução eficaz e de baixo custo para a redução de problemas de operacionalidade 
causados, especialmente, pela acção directa ou indirecta da agitação marítima no navio amarrado. Esta 
solução pode influenciar o comportamento de um navio de duas formas distintas: através do aumento 
das forças de atrito desenvolvidas entre o navio e a superfície frontal das defensas, e pela modificação 
dos períodos naturais de oscilação do navio no plano horizontal. Com efeito, a selecção criteriosa das 
características elásticas dos elementos do sistema de amarração e das forças de pré-tensão a aplicar nos 
cabos de amarração, permite afastar as frequências naturais de oscilação do navio no plano horizontal, 
das frequências ressonantes da bacia portuária onde o cais em estudo está inserido, mas também das 
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frequências infra-gravíticas de maior energia do espectro de agitação marítima incidente. Este último 
tipo de influência não foi, contudo, analisado experimentalmente. 

Assim, a influência de um aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, na resposta de um 
navio amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões, foi analisada experimentalmente. 
Foram consideradas duas situações distintas: condição de pré-tensão normal, que corresponde a forças 
iniciais em todos os cabos de amarração da ordem de 100 a 120 kN; e condição de pré-tensão extra, na 
qual, partindo da condição normal, as forças iniciais nos traveses foram aumentadas para um valor 
compreendido entre 245 e 265 kN. O coeficiente de atrito na interface do navio com as defensas era 
baixo (0.11< <0.13). A análise efectuada incidiu sobre as repercussões dessa intervenção na amplitude 
dos movimentos do navio e na grandeza das forças aplicadas nos vários elementos do seu sistema de 
amarração. 

Os resultados do estudo em modelo físico mostraram que através do aumento das forças de pré-tensão 
aplicadas nos traveses do navio se podiam conseguir reduções importantes da amplitude significativa 
dos movimentos de avanço, sobretudo para os períodos de onda de pico mais baixos e para a maior 
profundidade de água junto ao cais. Para a profundidade de água associada a uma preia-mar de águas 
vivas, as reduções da amplitude significativa desse movimento situaram-se entre 20 e 40%. As reduções 
da amplitude dos movimentos de deriva foram menores (entre 12 e 23% para uma profundidade de 
água junto ao cais igual a 20 m). A influência da pré-tensão nos movimentos do navio no plano vertical 
era muito ligeira. 

Por outro lado, a amplitude dos movimentos do navio amarrado era significativamente maior quando 
se considerava a profundidade de água associada ao nível médio da água do mar, possivelmente devido 
à redução da profundidade de água e à consequente influência dessa redução nos níveis de energia 
infra-gravítica associados aos estados de agitação marítima reproduzidos. 

O aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses permite que o navio mantenha o contacto 
com as defensas durante mais tempo, possibilitando que as forças de atrito originadas nessa interface 
possam contribuir, de uma forma mais efectiva, para a redução da amplitude dos seus movimentos de 
avanço. Como a ocorrência de movimentos de avanço de elevada amplitude pode originar movimentos 
de deriva de amplitude considerável (devido ao sistema de amarração), a diminuição da amplitude dos 
primeiros contribuiu para a redução dos segundos. Nos testes realizados para os estados de agitação de 
maior período de onda de pico e menores profundidades de água, como foi concluído anteriormente, 
as forças que actuavam no navio eram maiores, pelo que este tendia a “ressaltar” com frequência das 
defensas.  

As forças nas regeiras podiam também ser reduzidas através de um aumento das forças de pré-tensão 
aplicadas nos traveses, quando as forças actuantes no navio o faziam experimentar movimentos com 
amplitudes pequenas a moderadas. As regeiras, devido à sua orientação e comprimento, eram os cabos 
que usualmente estavam submetidos a forças de tracção mais elevadas e, portanto, seriam os primeiros 
a partir. Para as condições mais energéticas, o efeito favorável referido perde importância. No entanto, 
nas situações analisadas, as forças máximas aplicadas nos traveses e nas defensas eram sempre mais 
elevadas na condição de pré-tensão extra. 

Importa acrescentar que os resultados experimentais obtidos foram comparados com os de um pacote 
numérico de simulação do comportamento de navios amarrados, que está a ser verificado e melhorado 
no âmbito do projecto de I&D ‘DOLPHIN’. Os resultados numéricos eram, em geral, consistentes com 
os experimentais, embora tivesse sido reconhecida a necessidade de introduzir alguns melhoramentos 
nesses modelos, nomeadamente a possibilidade de caracterizar os estados de agitação marítima através 
de séries temporais de elevação da superfície livre da água (e.g. medidas no modelo físico). 
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Forças de atrito desenvolvidas na interface do navio com as defensas 

Os resultados experimentais analisados no ponto anterior mostraram que o aumento das forças de pré-
tensão aplicadas nos traveses permitia reduzir a amplitude dos movimentos horizontais do navio, bem 
como a grandeza das forças máximas aplicadas em alguns dos elementos do seu sistema de amarração. 
Esse efeito favorável resultava, sobretudo, do aumento das forças de atrito desenvolvidas na interface 
do navio com as defensas, quando eram consideradas as forças de pré-tensão mais elevadas. 

A utilização de defensas com um coeficiente de atrito elevado na interface com o navio constitui uma 
solução alternativa para aumentar a grandeza dessas forças de atrito. Com efeito, nesses casos, para as 
mesmas forças de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração, as forças de atrito desenvolvidas na 
interface com o navio são maiores. Assim, na primeira fase do estudo em modelo físico, foi analisada 
a influência do coeficiente de atrito na interface do navio com as defensas, no comportamento de um 
navio amarrado no Posto “A”, para as duas condições de pré-tensão referidas no ponto anterior. Foram 
consideradas duas superfícies de contacto da defensa com o navio: uma de baixo atrito (0.11< <0.13) 
e a outra, com um coeficiente de atrito maior (0.45< <0.48), que pretendia reproduzir condições mais 
próximas da realidade do protótipo (defensas pneumáticas). 

O objectivo deste estudo era avaliar, em que medida, o aumento das forças de atrito desenvolvidas na 
interface do navio com as defensas podia contribuir para a melhoria das condições de operacionalidade 
e de segurança do Posto “A”. Importa acrescentar que as defensas instaladas neste posto de acostagem 
são do tipo pneumático e apresentam uma superfície de contacto com o navio de atrito elevado. Nessa 
análise foram considerados os seis tipos de movimentos que o navio amarrado pode experimentar, no 
entanto, foi dada mais atenção aos seus movimentos horizontais. 

A eficácia dos sistemas de amarração estudados foi avaliada em relação a uma condição de referência, 
na qual as forças inicialmente aplicadas nos cabos de amarração eram as correspondentes à condição 
de pré-tensão normal e as defensas instaladas no cais apresentavam um baixo coeficiente de atrito. 

A amplitude máxima dos movimentos de um navio amarrado é um parâmetro extremo, que pode estar 
relacionado com as condições-limite de segurança do navio e, eventualmente, do cais. No entanto, na 
análise da eficiência e da segurança das operações de carga e descarga do navio, pode justificar-se a 
adopção de um parâmetro mais representativo do comportamento do navio, no qual a importância de 
oscilações individuais (extremas) se possa diluir na média da amplitude das oscilações acima de uma 
determinada referência. Com efeito, a análise comparativa das intervenções no sistema de amarração 
estudadas foi efectuada com base na amplitude significativa das oscilações do navio amarrado, definida 
como a média do terço superior das amplitudes pico-a-pico dos movimentos do navio. 

Os resultados apresentados mostraram que o aumento das forças de atrito na interface do navio com as 
defensas contribui, efectivamente, para a redução da amplitude significativa dos movimentos do navio 
no plano horizontal. Dos movimentos analisados, o avanço é aquele cuja amplitude foi mais fortemente 
reduzida com as modificações operadas no sistema de amarração (em relação à condição de referência). 
Quando se recorreu à utilização de defensas de elevado coeficiente de atrito, em combinação com um 
aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, a redução da amplitude significativa dessas 
oscilações situou-se, em geral, entre 50 e 75%, com a maior redução a ocorrer para os períodos de onda 
de pico mais baixos. A redução da amplitude dos movimentos de deriva foi menos significativa, nunca 
ultrapassando os 45%, mesmo na condição em que as forças de atrito na interface das defensas com o 
navio eram maiores. Para o modo de guinada foram obtidas reduções sempre inferiores a 30%, sendo 
que para algumas condições de teste existia mesmo um agravamento do comportamento do navio em 
relação à condição de referência.  
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Regra geral, verificou-se que a eficácia das intervenções no sistema de amarração consideradas tendia 
a diminuir com o aumento do período de onda de pico. Apesar de as forças de atrito referidas actuarem 
apenas segundo a direcção longitudinal ao cais, quando o navio se move tangencialmente às defensas, 
os resultados obtidos para os modos de deriva e de guinada foram explicados pelo acoplamento, que é 
introduzido pelo sistema de amarração, entre esses modos de oscilação do navio. 

Nas condições em que o estudo foi efectuado, a simples substituição das defensas-base por defensas de 
atrito elevado revelou-se mais eficaz, na redução da amplitude significativa dos movimentos do navio 
no plano horizontal, do que o aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, com defensas 
de baixo atrito instaladas no cais. Além disso, o aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses 
era mais eficaz quando as defensas instaladas no cais apresentavam um coeficiente de atrito elevado na 
interface com o casco do navio. Pôde ainda concluir-se que a partir do momento em que as forças de 
atrito desenvolvidas na interface do casco do navio com as defensas eram vencidas, a contribuição do 
aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses para a redução da amplitude dos movimentos 
do navio se reduzia consideravelmente. 

Assim, pondo de parte questões relacionadas com a reflectividade, as defensas pneumáticas instaladas 
no Posto “A”, ao proporcionarem um coeficiente de atrito elevado na interface com o casco do navio, 
são uma solução adequada para as situações em que se pretende minimizar os movimentos do navio 
amarrado. Por outro lado, a eficácia de um hipotético aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos 
cabos de amarração é maior quando as defensas instaladas no cais são desse tipo. 

De um modo geral, o sistema de amarração tem pouca influência nos movimentos do navio no plano 
vertical, sobretudo no caso da arfagem e do cabeceio. Com efeito, mesmo na condição de teste em que 
as forças de atrito na interface do navio com as defensas eram maiores (i.e. defensas de atrito elevado 
e condição de pré-tensão extra), as reduções da amplitude desses movimentos chegavam apenas a 16% e 
a 11%, respectivamente. Além disso, o aumento das forças de atrito nessa interface podia resultar, tanto 
numa redução, como num aumento das amplitudes significativas dos movimentos de arfagem, balanço 
e cabeceio.  

O balanço foi dos três modos de oscilação do navio no plano vertical, o mais influenciado pelo sistema 
de amarração. Com efeito, o aumento das forças de atrito na interface do navio com as defensas podia 
originar um significativo agravamento do comportamento do navio segundo esse modo de oscilação, 
em relação à condição de referência, que era claramente dependente do período de pico da agitação.  

Os resultados experimentais mostraram também que a componente do amortecimento da oscilação de 
balanço devida ao sistema de amarração do navio tem um papel importante na redução da amplitude 
dessas oscilações na proximidade do seu período de ressonância (na situação em estudo era igual a 14 s).  

A segunda fase do estudo incluiu também a realização de testes com o objectivo de avaliar a influência 
das forças de atrito desenvolvidas na interface do casco do navio com as defensas, no comportamento 
de um navio amarrado. Para o efeito foi utilizado um modelo mais próximo da realidade. Os resultados 
dessa fase do estudo foram apresentados na secção 6.3.10.2, a qual inclui ainda uma análise comparativa 
dos resultados obtidos com os dois modelos físicos, assim como uma discussão das conclusões obtidas 
tendo em conta as características actuais do Posto “A”. 

7.1.3. SEGUNDA FASE DO ESTUDO EXPERIMENTAL 

Na segunda fase do estudo foi construído um modelo físico que procurava reproduzir com maior rigor 
as características do protótipo. Para além das componentes já consideradas na primeira fase do estudo, 
esse modelo incluiu ainda a reprodução do quebramar Norte do Porto de Leixões, do antigo quebramar 
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Norte (estrutura centenária), da “Prainha” situada entre essas duas estruturas, do molhe Sul e de uma 
extensão significativa da Praia de Matosinhos. A profundidade de água foi considerada uniforme em 
todo o domínio de ensaio (fundos à cota -16 m ZHL), excepto na zona das praias. Nesse modelo, as 
condições de agitação na zona do Posto “A” eram o resultado, principalmente, da difracção da agitação 
incidente em torno da cabeça do quebramar Norte, e das reflexões dessas ondas no molhe Sul de Leixões 
e na Praia de Matosinhos.  

Os estados de agitação marítima reproduzidos na instalação experimental apresentavam uma direcção 
de propagação perpendicular ao quebramar Norte de Leixões, ou seja, eram provenientes de um rumo 
próximo do Oeste (W-20º-S). De facto, estudos anteriores tinham mostrado que um grande número de 
situações de inoperacionalidade estava associado a esse rumo, que foi também apontado pelos pilotos 
da Barra de Leixões, e pelos responsáveis pela exploração do Posto “A”, como o mais problemático 
para as condições operacionais desse posto. O rumo considerado no estudo permite também minimizar 
os problemas associados à reflexão da agitação nas paredes laterais do tanque de ondas. 

A escala seleccionada para o estudo impossibilita que se retirem conclusões quantitativas importantes 
acerca da estabilidade dos blocos utilizados na reprodução das estruturas de abrigo portuário. Também 
os fenómenos da transmissão, através da estrutura do quebramar Norte de Leixões ou por galgamento, 
seriam afectados por efeitos de escala significativos, em resultado da não utilização de uma semelhança 

completa e do factor de escala seleccionado. Estas razões contribuíram para a decisão de só se reproduzir 
rigorosamente a cabeça do quebramar, sendo a restante extensão da estrutura simplificada. O objectivo 
era reproduzir no modelo as características reflectoras, de dissipação e de transmissão (por galgamento), 
do trecho da obra que mais influencia o fenómeno da difracção e minimizar os custos de construção do 
modelo.  

As condições de agitação na zona do Posto “A” são influenciadas pelas características reflectoras da 
sua envolvente. Assim, as características reflectoras do talude interior do quebramar Norte, do talude 
exterior do molhe Sul, da Praia de Matosinhos e da Prainha foram reproduzidas o mais rigorosamente 
possível. No entanto, a topo-hidrografia e o comprimento da praia de Matosinhos foram adaptados, de 
forma a minimizar as reflexões indesejadas na parede lateral do tanque de ondas e porque o espaço 
disponível para a instalação dessa praia era limitado. Foram também tomadas medidas no sentido de 
minimizar os efeitos laboratoriais no interior da instalação experimental, nomeadamente a reflexão da 
agitação em fronteiras que não têm correspondência com a realidade do protótipo. Por exemplo, como 
apenas foi possível reproduzir no modelo físico a parte mais exterior do porto, na área correspondente 
à entrada para o anteporto foi instalada uma praia absorvente perfurada. 

Durante a segunda fase do estudo experimental pretendeu-se fazer uma análise crítica da influência de 
alguns fenómenos físicos nas situações de inoperacionalidade do Posto “A”, nomeadamente daqueles 
que requeriam um estudo com um modelo físico completamente tridimensional, assim como estudar 
soluções de intervenção nesse posto de acostagem com um modelo físico mais próximo da realidade e 
analisar comparativamente os resultados obtidos com os do modelo simplificado testado na primeira 
fase do estudo. 

À data da realização desta fase do estudo não estavam disponíveis medições das condições de agitação 
marítima na zona do Posto “A”, nem resultados de simulações numéricas da propagação da agitação, 
do largo para o interior do porto, que incluíssem as transformações não-lineares das ondas e a geração 
de sub-harmónicas. Por conseguinte, os níveis de energia de baixa-frequência na proximidade desse 
posto de acostagem não foram calibrados, tendo sido usada uma compensação de segunda ordem para 
garantir que o set-down era reproduzido de uma forma realista no modelo físico. Esta abordagem foi 
considerada adequada aos fins da presente fase do estudo.    
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Análise preliminar das condições de agitação na instalação experimental 

Após a construção do modelo físico da área portuária em estudo no interior do tanque de ondas, foi 
realizado um conjunto de testes preliminares, que visaram, quer a calibração das condições de agitação 
marítima, quer a caracterização dos níveis de agitação em cinco pontos do domínio de ensaio e, em 
particular, na região abrigada pelo quebramar Norte de Leixões. Estes testes foram realizados com a 
estrutura de acostagem do Posto “A” livre, tendo sido instaladas três sondas na área habitualmente 
ocupada pelo navio petroleiro depois de amarrado (à proa, a meio-navio e à popa).  

Para as profundidades de água consideradas no estudo, os estados de agitação marítima seleccionados 
estavam relativamente afastados das condições-limite impostas pelo sistema de geração. No entanto, 
os critérios de rebentação da onda condicionaram a reprodução de alguns (poucos) desses estados de 
agitação. 

Para um conjunto de condições de teste representativo, foi demonstrado que os espectros de variância 
estimados com base nos registos de elevação da superfície livre da água medidos no tanque de ondas, 
reproduziam com suficiente rigor as formas espectrais especificadas no sistema de geração. Por outro 
lado, pôde concluir-se que a rotina de análise da reflexão utilizada no estudo não tinha a capacidade de 
lidar convenientemente com a energia associada às frequências infra-gravíticas desses espectros. Nesta 
fase do estudo, o coeficiente de reflexão global era relativamente baixo, aumentando com o período de 
onda de pico. Esse coeficiente não era referente a uma estrutura em particular, mas, de certa forma, ao 
modelo físico no seu conjunto, nomeadamente à Praia de Matosinhos e à cabeça do quebramar Norte. 

Na análise da reflexão, o aumento do tamanho da janela de dados conduz a um aumento da resolução 
em frequência da curva que traduz a variação do coeficiente de reflexão, ou dos espectros de variância 
incidentes e reflectidos, com a frequência da onda. À maior resolução corresponde também uma maior 
irregularidade dessas estimativas. Importa ainda referir que os resultados associados a frequências com 
densidades de energia baixas, afastadas da frequência de pico, devem ser interpretados com cuidado. 

Análise das condições de tranquilidade na área abrigada pelo quebramar Norte de Leixões 

A análise da difracção da agitação em torno da cabeça do quebramar Norte de Leixões permitiu aferir 
o grau de abrigo do Posto “A” para as várias condições de teste estudadas. Essa análise foi efectuada 
para estados de agitação caracterizados por alturas de onda significativas de 3.0 e 4.5 m e por períodos 
de onda de pico compreendidos entre 10 e 18 s, para três profundidades de água junto ao cais, : nível 
máximo de uma preia-mar de águas vivas ( =20 m), nível médio da água do mar ( =18 m) e nível 
associado ao zero hidrográfico local ( =16 m). 

Os resultados experimentais permitiram fazer a caracterização dos níveis de agitação em cinco pontos 
do domínio de ensaio: quatro na zona abrigada pelo quebramar Norte de Leixões (S6 a S9) e um numa 
posição frontal à Praia de Matosinhos (S5). Inicialmente, a caracterização dos níveis de agitação no 
modelo foi efectuada com base na altura de onda significativa total, determinada a partir do momento 
espectral de ordem zero dos espectros de variância estimados para cada uma das sondas utilizadas no 
estudo. Numa fase posterior, a análise da difracção foi realizada, de uma forma independente, para as 
componentes de curto e de longo períodos. A separação dessas componentes é justificada pelo facto de 
estas poderem apresentar comportamentos diferentes no modelo físico. A análise foi baseada no índice 
de agitação, que representa o quociente entre a altura de onda significativa estimada num determinado 
ponto do modelo físico e a altura de onda significativa média determinada com base nos registos das 
sondas instaladas junto ao sistema de geração (S1 a S4). Dependendo da fase da análise, essa altura de 
onda pode ser a total, a associada à componente de curto período ou à componente de longo período.  
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A altura de onda significativa total em frente à Praia de Matosinhos (S5) era superior (até 15%) à média 
das alturas de onda significativas estimadas para as sondas S1 a S4 (incidente). O aumento de energia 
registado deve estar relacionado, em parte, com a proximidade da sonda S5 a uma fronteira reflectora 
e resultou, sobretudo, do aumento da componente de longo período. Com efeito, nesse local, o índice 
de agitação associado à componente infra-gravítica era sempre superior à unidade, aumentava com o 
período de onda de pico e podia chegar a 1.5. O índice associado à componente de curto período 
apresentava uma variação semelhante com o período de onda, mas valores menores. Estes resultados 
sugeriram que uma quantidade importante da energia de longo período que incidia na praia não era 
dissipada e que podia existir geração de energia de baixa-frequência nessa fronteira do domínio de 
ensaio. Além disso, os resultados experimentais mostraram indícios de que essa praia tinha a capacidade 
de dissipar a energia presente em frequências superiores a um determinado valor de referência, ou que 
a geração de energia de longo período ocorria, preferencialmente, numa gama específica de frequências. 
No entanto, este assunto não foi explorado. 

Apenas uma pequena parte da energia infra-gravítica medida pela sonda S5 parecia chegar à zona de 
geração (S1 a S4). Este resultado pode ser explicado pela possibilidade de se instalarem no tanque de 
ondas sistemas parcialmente estacionários, devido à sobreposição das ondas de longo período livres e 
ligadas, pela existência de transferência de energia entre os agrupamentos de ondas de curto período e 
as ondas de longo período livres, e pelo facto de na proximidade de estruturas reflectoras, a altura de 
onda significativa que resulta da sobreposição das ondas incidentes e reflectidas, apresentar flutuações, 
devido aos sistemas de ondas estacionárias instalados perto da estrutura. Essas variações espaciais da 
altura de onda convergem para um valor assimptótico apenas com o afastamento à estrutura reflectora. 
É ainda possível que parte da energia reflectida ou radiada pela Praia de Matosinhos se propague em 
direcção à zona abrigada pelo quebramar Norte, não regressando à zona de geração. 

Na zona abrigada pelo quebramar, a sonda instalada no local mais exposto (S6) foi a que apresentou os 
índices de agitação mais elevados. Para as sondas posicionadas na área adjacente ao Posto “A”, o índice 
de agitação aumentou, progressivamente, com a aproximação à cabeça do quebramar. Por outro lado, 
os índices de agitação de todas as sondas aumentaram com o período de onda de pico. No caso da sonda 
S6, a variação desse índice com o período de onda foi menor, mas aumentou com a diminuição da 
profundidade de água. As tendências referidas foram observadas para as três profundidades de água.  

No que concerne à influência do nível de maré nas condições de tranquilidade na zona abrigada pelo 
quebramar Norte, observou-se uma diminuição do índice de agitação com a redução da profundidade de 
água. Foi ainda observado um maior aumento do grau de abrigo no local da sonda S6, com a redução 
da profundidade de água, para os períodos de onda mais baixos. A redução da profundidade de água 
teve menor impacto nos índices de agitação do local mais exposto (S6). A diminuição dos índices de 
agitação com a redução da profundidade de água deve resultar, especialmente, da forma tronco-cónica 
da cabeça do quebramar Norte, e da presença de afloramentos rochosos e de material acumulado no 
intradorso dessa estrutura, junto à cabeça, os quais constituem um obstáculo à propagação da agitação, 
sobretudo para os níveis de maré mais baixos. 

Para uma altura de onda significativa incidente de 3.0 m e para períodos de onda de pico entre 10 e 
18 s, a altura de onda significativa (total) em frente ao Posto “A” variou entre 0.38 e 0.66 m, quando a 
profundidade de água era de 20 m (preia-mar). Com a redução da profundidade de água para 16 m, 
essa altura de onda passou para valores entre 0.31 e 0.59 m.  

Os níveis de agitação na envolvente ao Posto “A” foram mais influenciados pelo período de onda de 
pico dos estados de agitação marítima reproduzidos no modelo do que pelo nível de maré. Importa frisar 
que as tendências de variação dos níveis de agitação total na zona abrigada pelo quebramar Norte com 
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o período de onda, o afastamento em relação à cabeça desta obra portuária e a profundidade de água, 
estavam em conformidade com o que era expectável.  

Em geral, na zona abrigada pelo quebramar Norte, as tendências de variação dos índices de agitação 
relativos à componente de curto período eram idênticas às observadas quando foram consideradas, em 
conjunto, as componentes de curto e de longo períodos. No entanto, importa salientar que, nessa zona, 
o índice de agitação de curto período diminuiu mais rapidamente do que o índice de agitação total, com 
a redução da profundidade de água e com o afastamento à cabeça do quebramar. Assim, foi possível 
concluir que as ondas de curto período sofriam maior atenuação do que as de longo período, na sua 
propagação para o interior da bacia portuária, qualquer que fosse a profundidade de água e o período de 
onda considerado. De facto, na vizinhança do Posto “A”, os índices de agitação da componente infra-
gravítica, embora inferiores à unidade, eram claramente superiores aos calculados para a componente 
de curto período ou com base na altura de onda significativa total. Por exemplo, nos testes analisados, 
enquanto para a componente de curto período o índice de agitação nunca ultrapassou os 24%, no caso 
da componente infra-gravítica, era frequente esse índice estar acima de 40%.  

Devido às condições de abrigo proporcionadas pelo quebramar Norte, a altura de onda significativa de 
curto período diminuía, de forma expressiva, com o afastamento à cabeça dessa estrutura (o respectivo 
índice de agitação tomava valores entre 6 e 24%). As ondas de longo período ligadas, de acordo com a 
teoria, diminuem de altura ainda mais rapidamente do que as ondas de curto período às quais estão 
associadas. Os elevados índices de agitação da componente infra-gravítica resultam, assim, do facto de 
uma parte substancial da energia associada às ondas de longo período ligadas (incidentes) se libertar 
no processo de difracção das ondas de curto período e passar a propagar-se na forma de ondas livres. 
Estas ondas, com uma frequência semelhante à do set-down, têm comprimentos de onda grandes, pelo 
que a redução da sua altura durante a propagação para o interior do porto é mais lenta. Por outro lado, 
a energia de longo período (livre) reflectida ou radiada pela Praia de Matosinhos e pelo talude exterior 
do molhe Sul pode propagar-se em direcção ao Posto “A”. A eventual ocorrência de fenómenos de 
natureza ressonante na instalação experimental, sem correspondência com a realidade, é um assunto 
que também deve ser tido em conta. 

O quociente entre as alturas de onda significativas das componentes de longo e curto períodos aumentou 
com o afastamento à cabeça do quebramar Norte, a redução da profundidade de água e o aumento do 
período de onda de pico. Assim, na área abrigada pelo quebramar, a importante redução de energia na 
banda de frequências gravíticas do espectro (curto período) contrastou com a aparente facilidade com 
que as ondas de longo período contornaram a cabeça dessa estrutura. Estes resultados mostraram a razão 
pela qual a altura de onda significativa total diminuiu mais lentamente com o afastamento à cabeça do 
quebramar do que a altura de onda relativa à componente de curto período. Nas posições mais interiores 
da área de sombra do quebramar, esse quociente tomou valores muito elevados, por vezes superiores à 
unidade. 

Os resultados apresentados mostraram que as ondas de longo de período podem contornar com alguma 
facilidade as obras portuárias de protecção contra a agitação marítima, sendo relativamente insensíveis 
ao seu comprimento. Assim, o aumento da dimensão dessas obras para além do que é requerido pela 
necessidade de proporcionar as condições de tranquilidade pretendidas na zona abrigada pela estrutura 
(ondas de curto período) é, não só caro, mas também pouco eficaz. 

Os resultados dos testes realizados com estados de agitação marítima caracterizados por uma altura de 
onda significativa incidente de 4.5 m permitiram chegar a conclusões idênticas às que foram retiradas 
a partir dos resultados dos testes realizados com uma altura de onda de 3.0 m. 



Análise da Interacção de Navios com Dispositivos de Acostagem e Amarração.  
Estudo em Modelo Físico do Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões 
 

630 

Importa acrescentar que o índice de agitação calculado para a componente de longo período, ao invés 
de diminuir com o afastamento à cabeça do quebramar, como se observou para a componente de curto 
período ou para o conjunto das componentes de curto e longo períodos, tendia, em alguns casos, a ser 
mais elevado na sonda S9 (junto à Prainha) do que na S8 (centro do Posto “A”) e, por vezes, do que na 
sonda S7 (mais próxima da cabeça do quebramar), possivelmente devido à proximidade dessa sonda a 
uma estrutura reflectora – a Prainha. Estas situações ocorriam com menor frequência com a redução da 
profundidade de água. No entanto, as diferenças entre as alturas de onda de longo período medidas por 
essas sondas eram pequenas na maior parte dos casos. 

Os resultados experimentais eram consistentes com as previsões numéricas apresentadas em CEHIDRO-
IST, 2004, no que concerne à influência dos níveis de maré nos índices de agitação na zona abrigada 
pelo quebramar Norte. No entanto, os modelos numéricos usados nesse estudo parecem subestimar os 
níveis de agitação na vizinhança do Posto “A”, uma vez que prevêem para essa zona alturas de onda 
da mesma ordem de grandeza das observadas no modelo físico, porém para alturas de onda incidentes 
superiores. Os resultados experimentais parecem estar mais próximos daqueles que são apresentados 
em IHRH-FEUP, 2004. Porém, as alturas de onda previstas nesse estudo para a envolvente ao Posto 
“A” são maiores do que as observadas no modelo físico. Estas conclusões são válidas para as análises 
efectuadas com base na altura de onda significativa total, ou apenas para a altura de onda significativa 
associada à componente de curto período do espectro de variância da agitação. 

A comparação dos resultados experimentais com os resultados de simulações numéricas realizadas no 
âmbito do estudo IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005, revelou algumas discrepâncias. Importa referir 
que tanto os modelos numéricos como o modelo físico testado na segunda fase são uma representação 
simplificada da realidade do protótipo. 

O modelo físico construído para a segunda fase do estudo era mais próximo da realidade e, ao mesmo 
tempo, mais complexo do que o modelo testado da primeira fase. Uma das características distintivas 
desse modelo foi a tridimensionalidade dos estados de agitação no interior do tanque de ondas, mesmo 
quando foram reproduzidos estados de agitação de crista longa, devido, essencialmente, ao fenómeno 
da difracção em torno da cabeça do quebramar Norte e à reflexão da agitação nas fronteiras físicas do 
domínio de ensaio. Essa complexidade impediu que fosse feita uma análise detalhada das condições de 
ressonância no interior da instalação experimental, embora tivessem sido tecidas considerações sobre a 
importância desses fenómenos. 

Convém relembrar que a análise efectuada na primeira fase do estudo permitiu concluir que, apesar da 
concentração preferencial de energia em frequências próximas das frequências naturais do tanque de 
ondas, qualquer fenómeno ressonante que aí ocorresse teria de ter um factor de amplificação baixo. 
Foi também referido que a existência de uma distribuição não uniforme de energia nas frequências da 
banda infra-gravítica, e variável espacialmente, podia ter uma origem não ressonante.  

Na segunda fase do estudo foram também tomadas várias medidas tendo em vista a minimização da 
importância desse tipo de fenómenos. Os testes foram realizados com o sistema de absorção activa das 
reflexões ligado e o método usado na reprodução dos estados de agitação marítima permitiu assegurar 
que os padrões de agrupamentos de ondas variavam durante o teste e, consequentemente, a frequência 
das perturbações de longo período associadas. A persistência da acção excitante é uma das condições 
necessárias à ocorrência de ressonância. Foi ainda instalada uma praia absorvente perfurada à entrada 
do anteporto e realizadas adaptações na Praia de Matosinhos para minimizar a ocorrência de reflexões 
indesejadas nas paredes laterais do tanque de ondas.  

Porém, a parede lateral direita do tanque de ondas constituiu uma fronteira física sem equivalência no 
protótipo. Esta fronteira seria (apenas) potencialmente problemática para as ondas de longo período. A 
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discussão em torno do assunto permitiu concluir que pouco mais poderia ter sido feito para minimizar 
o problema, mesmo que a instalação experimental fosse maior e permitisse a instalação de um sistema 
de dissipação lateral do tipo passivo. A influência da energia infra-gravítica reflectida nessa fronteira 
nos resultados experimentais é difícil de determinar. 

Importa acrescentar que os índices de agitação relativos à componente de longo período nas posições 
mais próximas do Posto “A” (S6 a S9) não eram exageradamente elevados, tendo em conta que nessa 
área os níveis de energia na banda infra-gravítica têm contribuições da componente de longo período 
que difracta em torno da cabeça do quebramar Norte, e da energia reflectida ou radiada pela Praia de 
Matosinhos e pelo talude exterior do molhe Sul. De facto, para a generalidade das condições de teste, 
na posição das sondas S6 a S9, a altura de onda significativa da componente infra-gravítica era cerca 
de metade da altura de onda significativa calculada para as sondas S1 a S4 (incidente).  

Para algumas condições de teste estudadas, os períodos de pico associados aos espectros de variância 
estimados para os movimentos de avanço do navio estavam próximos de 120 s. Os testes analisados 
foram realizados para uma profundidade de água de 20 m (preia-mar). Numa primeira aproximação, o 
período fundamental de ressonância da massa de água em cunha que é delimitada pelo quebramar 
Norte, pelo molhe Norte do anteporto e pela extremidade do molhe Sul é de cerca de 119.5 s, para essa 
profundidade de água. Esse modo de oscilação é compatível com a existência de uma zona nodal no 
Posto “A”. 

Esses resultados experimentais mostraram ainda que o período de pico da resposta do navio amarrado 
segundo o modo de avanço era muito diferente do seu período natural de oscilação e que essa resposta 
ocorria, essencialmente, em duas frequências distintas: a mais baixa associada a um período de cerca 
de 122 s e, possivelmente, à entrada em ressonância da massa de água referida; a segunda, um pouco 
mais elevada, com um período associado de cerca de 80 s, a poder corresponder ao período natural do 
modo de avanço nas condições em que os testes da segunda fase foram realizados. Apesar da atenção 
que este assunto possa merecer, no âmbito do presente trabalho de investigação, não foi explorado em 
pormenor. 

Forças de atrito desenvolvidas na interface do navio com as defensas 

Na segunda fase do trabalho, o comportamento de um navio amarrado no Posto “A” do Terminal de 
Petroleiros do Porto de Leixões foi estudado com um modelo físico que procurava reproduzir com 
maior rigor as características do protótipo. Como se referiu anteriormente, para além das componentes 
já consideradas na primeira fase do estudo, esse modelo incluiu também a reprodução do quebramar 
Norte de Leixões, do antigo quebramar Norte, da Prainha, do molhe Sul e de uma parte da Praia de 
Matosinhos. A profundidade de água era uniforme em todo o domínio de ensaio, excepto na zona das 
praias. As ondas geradas procuravam reproduzir condições de agitação idênticas às que se fazem sentir 
no exterior do Porto de Leixões. As condições de agitação na área envolvente ao Posto “A” eram o 
resultado, essencialmente, da difracção da agitação incidente em torno da cabeça do quebramar Norte 
e da reflexão dessas ondas no molhe Sul e na Praia de Matosinhos. Os testes experimentais foram 
realizados com o modelo do navio petroleiro calibrado para a condição de carga máxima. 
Importa acrescentar que não foram analisados os resultados de todas as condições testadas na segunda 
fase do estudo, devido ao tamanho que a secção destinada à análise de resultados adquiriu e por falta de 
tempo. As séries de testes analisadas no âmbito da presente dissertação visaram o estudo da influência 
do aumento das forças de atrito na interface do navio com as defensas, no comportamento de um navio 
amarrado no Posto “A”, e uma análise comparativa dos resultados obtidos nesta fase com os resultados 
da primeira fase do estudo, referentes a um modelo físico simplificado do caso de estudo.  
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Tal como na primeira fase do estudo, foram estudadas duas condições de pré-tensão: condição normal, 
que corresponde a forças iniciais em todos os cabos de amarração do navio da ordem de 100 a 120 kN; 
e condição de pré-tensão extra, na qual, partindo da condição normal, as forças iniciais nos traveses 
foram aumentadas para um valor entre 245 e 265 kN. Foram também consideradas duas superfícies de 
contacto da defensa com o navio: uma de baixo atrito (0.11< <0.13) e a outra, com um coeficiente de 
atrito maior (0.45< <0.48), que pretendia reproduzir as defensas pneumáticas instaladas no protótipo. 
A análise incidiu nas repercussões dessas intervenções na amplitude significativa dos movimentos do 
navio. 

A eficácia dos sistemas de amarração estudados foi avaliada em relação a uma condição de referência, 
na qual as forças inicialmente aplicadas nos cabos de amarração eram as correspondentes à condição 
de pré-tensão normal e as defensas instaladas no cais apresentavam um baixo coeficiente de atrito. 

O estudo permitiu concluir que, em geral, os resultados das duas fases do trabalho experimental eram 
consistentes. Com efeito, pôde verificar-se que nos terminais dotados de defensas com um coeficiente 
de atrito elevado na interface com o navio, o aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, 
permite reduções importantes das amplitudes dos movimentos horizontais do navio. No entanto, uma 
análise mais detalhada permitiu constatar algumas diferenças entre os resultados dessas duas fases do 
estudo. Essas diferenças foram atribuídas, em parte, às características da agitação na envolvente ao 
Posto “A”, que se modificaram, substancialmente, da primeira para a segunda fase do estudo. Um dos 
resultados dessa alteração foi o aumento da amplitude dos movimentos de deriva, relativamente aos de 
avanço, possivelmente devido ao aumento da componente transversal das acções externas a actuar no 
navio. Por exemplo, para a condição de pré-tensão extra e defensas de atrito elevado, a amplitude da 
oscilação de deriva pode ser superior à de avanço em algumas condições de teste. 

Nos testes realizados para o sistema de amarração que permitia o desenvolvimento das maiores forças 
de atrito na interface referida, a redução das oscilações de avanço situou-se, em geral, entre 55 e 75%. 
A redução da amplitude dos movimentos de deriva e de guinada foi menos significativa nunca tendo 
excedido 45% e 30%, respectivamente. Estes resultados são relevantes pelo facto de os movimentos 
horizontais do navio serem aqueles que mais influenciam as condições operacionais e de segurança 
num terminal de petroleiros. 

A simples substituição das defensas-base por defensas de atrito elevado, foi mais eficaz, na redução da 
amplitude dos movimentos horizontais do navio, do que o aumento das forças de pré-tensão aplicadas 
nos traveses (isoladamente). Por outro lado, esse aumento da pré-tensão conduziu a melhores resultados 
quando as defensas instaladas no cais apresentavam um coeficiente de atrito elevado na interface com 
o navio. De facto, o mesmo aumento de pré-tensão conduziu a reduções da amplitude do movimento de 
avanço 20% superiores quando as defensas instaladas no cais eram de atrito elevado. No caso do modo 
de deriva, a eficácia do aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses foi menos influenciada 
pelo coeficiente de atrito na interface do navio com as defensas. 

Os modos de oscilação do navio no plano vertical foram menos sensíveis à alteração das características 
do sistema de amarração, especialmente os de arfagem e de cabeceio. À excepção do modo de balanço, 
o aumento das forças de atrito na interface do navio com as defensas permitiu reduzir a amplitude dos 
seus movimentos verticais. O factor que mais contribuiu para essa redução foi o aumento das forças de 
pré-tensão aplicadas nos traveses. Além disso, verificou-se que o efeito positivo associado ao aumento 
das forças de atrito na interface referida tendia a diminuir com o aumento do período de onda de pico, 
especialmente segundo o modo de cabeceio. A componente do amortecimento das oscilações de balanço 
devida ao sistema de amarração tem um papel importante na redução da amplitude desse movimento 
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na proximidade do seu período natural. Neste caso, esse efeito foi mais claro do que na primeira fase 
do estudo. 

Por último, pondo de parte as questões relacionadas com a reflectividade, as defensas pneumáticas, ao 
proporcionam um coeficiente de atrito elevado na interface com o navio, são uma solução adequada 
quando é necessário minimizar os movimentos horizontais do navio. Além disso, permitem melhorar a 
eficácia de um aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração do navio.  

7.2. CONCLUSÕES 

Devido essencialmente à sua localização, o Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões, 
apresenta, por vezes, problemas operacionais. Nos últimos anos foram realizados vários estudos com o 
intuito de caracterizar e melhorar as condições operacionais e de segurança desse posto de acostagem. 
O estudo experimental realizado no âmbito da presente dissertação surge na sequência desses estudos. 

O estudo do comportamento de um navio amarrado no Posto “A” de Leixões foi baseado na análise da 
amplitude dos seus movimentos e na grandeza das forças aplicadas nos elementos do seu sistema de 
amarração, para uma extensa gama de condições de teste. Na reprodução das características do caso de 
estudo, ou seja do protótipo, no modelo físico foram utilizadas técnicas experimentais avançadas, que 
foram descritas em pormenor nesta dissertação.  

Na primeira fase do estudo experimental foi testado um modelo físico simplificado do Posto “A” e da 
sua área envolvente. Os objectivos definidos para esta fase consistiram na clarificação da contribuição 
de alguns fenómenos físicos para as condições operacionais e de segurança do Posto “A”, na análise 
da eficácia de algumas soluções propostas em estudos anteriores, bem como na apresentação de novas 
soluções de intervenção com base nos resultados obtidos. 

Apesar de ter sido observada uma concentração preferencial de energia em frequências infra-gravíticas 
próximas das frequências naturais do tanque de ondas, concluiu-se que qualquer fenómeno ressonante 
que aí ocorresse teria, forçosamente, de ter um factor de amplificação pequeno. Assim, embora não se 
possa afirmar, de forma categórica, que não ocorreram fenómenos de natureza ressonante no interior da 
instalação experimental, estes, a terem existido, devem ter tido pouca influência nos resultados obtidos. 
Importa referir que foram tomadas todas as medidas possíveis tendo em vista a minimização do tipo de 
fenómenos referidos. Por outro lado, essa distribuição não uniforme de energia pelas frequências infra-
gravítica e pelas quatro sondas utilizadas pode ter outras causas, que foram apresentadas em detalhe. 

Na fase que precedeu o início de cada uma das séries de testes foram realizadas experiências tendo em 
vista a caracterização do comportamento dinâmico do navio livre e amarrado no cais. Verificou-se que 
os períodos naturais de oscilação do navio no plano horizontal, influenciados pelas características do 
sistema de amarração, eram relativamente elevados e superiores aos dos modos de oscilação vertical.  

Na primeira fase do estudo foi analisado o comportamento de um navio amarrado no Posto “A” para 
várias condições de teste. Devido à impossibilidade de reproduzir no modelo simplificado o fenómeno 
da difracção em torno da cabeça do quebramar Norte, assim como as reflexões no talude exterior do 
molhe Sul e na Praia de Matosinhos, foram definidas condições de agitação realistas, que tiveram em 
conta a localização desse posto de acostagem e os resultados de simulações numéricas da propagação 
de estados de agitação marítima para o interior do Porto de Leixões. No estudo experimental foram 
incluídas séries de testes de natureza marcadamente prática e outras de carácter mais académico.  

O trabalho experimental realizado permitiu realçar a importância da reprodução do carácter irregular 
da agitação marítima nos estudos em modelo físico em que se pretende avaliar o comportamento de 
navios amarrados em portos. A utilização de agitação regular conduz a uma significativa subavaliação 
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da resposta do navio no plano horizontal. Estes resultados são tanto mais importantes quanto o facto 
dos movimentos horizontais serem os que mais influenciam as condições operacionais e de segurança 
num terminal para navios do tipo petroleiro. 

A substituição do layout de amarração mais usual no Posto “A” (assimétrico) por um layout simétrico 
teve pouca influência no comportamento do navio amarrado, quer em termos da grandeza das forças 
aplicadas nos elementos do seu sistema de amarração, quer no que diz respeitos às amplitudes dos seus 
movimentos. Importa referir que os dois layouts estudados diferiram, apenas, no posicionamento de 
um cabo de amarração duplo – o primeiro lançante de proa. Pôde ainda verificar-se que as forças de 
amarração do navio e a amplitude dos seus movimentos estavam intimamente relacionadas. Além disso, 
os modos de oscilação do navio no plano horizontal encontram-se acoplados por influência do sistema 
utilizado na sua amarração ao cais. 

A profundidade de água junto ao Posto “A” e, portanto, a folga sob a quilha do navio, têm uma grande 
influência no comportamento de um navio amarrado. A passagem de uma profundidade de água de 20 
para 18 m resultou num importante aumento, quer das forças aplicadas nos elementos do sistema de 
amarração do navio, quer das amplitudes significativas dos seus movimentos horizontais. Embora a 
diminuição da folga sob a quilha resulte num aumento da inércia adicionada do navio e dos factores de 
amortecimento da sua resposta, o aumento da densidade de energia nas frequências da banda infra-
gravítica dos espectros de agitação marítima com a redução da profundidade de água, permitiu explicar 
os resultados experimentais obtidos. Com efeito, os navios amarrados são muito sensíveis à energia 
presente nessas baixas-frequências do espectro. 

O aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses permite que o navio esteja em contacto com 
as defensas durante mais tempo, possibilitando que as forças de atrito desenvolvidas nessa interface 
contribuam, de um modo mais efectivo, para a redução da amplitude dos seus movimentos de avanço. 
Devido ao efeito de acoplamento introduzido pelo sistema de amarração do navio nos seus modos de 
oscilação horizontais, o aumento dessas forças de pré-tensão permitiu, também, reduzir a amplitude dos 
movimentos de deriva. A redução dos movimentos do navio foi maior para os períodos de onda de pico 
mais baixos e para a maior profundidade de água junto ao cais. As forças aplicadas nas regeiras podem 
também ser reduzidas através do aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses, quando as 
forças actuantes no navio o fazem experimentar movimentos com amplitudes pequenas a moderadas.  

A utilização de defensas com um coeficiente de atrito elevado na interface com o navio constitui uma 
solução alternativa para aumentar a grandeza das forças de atrito referidas. De facto, nesses casos, para 
as mesmas forças de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração, as forças de atrito desenvolvidas na 
interface com o navio são maiores. Os resultados experimentais obtidos mostraram que o aumento das 
forças de atrito nessa interface contribui, efectivamente, para a redução da amplitude significativa dos 
movimentos horizontais do navio, em particular do avanço. A eficiência das intervenções no sistema 
de amarração estudadas diminuiu com o aumento do período de onda de pico. Em geral, o sistema de 
amarração tem pouca influência nos movimentos do navio no plano vertical, particularmente no caso da 
arfagem e do cabeceio. O balanço foi, dos três modos de oscilação vertical do navio, o mais influenciado 
pelas características do sistema de amarração. Importa frisar que a componente do amortecimento das 
oscilações de balanço devida ao sistema de amarração tem um papel muito importante na redução da 
amplitude dessas oscilações na proximidade do seu período de ressonância.  

Na segunda fase do estudo foi construído um modelo físico que procurava reproduzir com maior rigor 
as características do protótipo. As condições de agitação na envolvente ao Posto “A” eram o resultado, 
sobretudo, da difracção da agitação incidente em torno da cabeça do quebramar Norte, e das reflexões 
dessas ondas no molhe Sul do Porto de Leixões e na Praia de Matosinhos.  
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Os estados de agitação marítima reproduzidos na instalação experimental apresentavam uma direcção 
de propagação perpendicular ao quebramar Norte, por ser considerado o rumo mais problemático para 
as condições operacionais do Posto “A”. Importa também acrescentar que foram tomadas medidas no 
sentido de minimizar os efeitos laboratoriais no interior do tanque de ondas, nomeadamente a reflexão 
da agitação em fronteiras que não têm correspondência no protótipo. 

À data da realização do estudo não eram conhecidas as condições de agitação marítima (curto e longo 
períodos) na envolvente próxima do Posto “A”, pelo que os níveis de energia infra-gravítica junto a 
esse posto não foram calibrados, tendo sido usada uma compensação de segunda ordem para corrigir o 
set-down teórico na fronteira do sistema de geração. Esta abordagem foi considerada adequada aos 
fins da segunda fase do estudo.    

A análise da difracção da agitação em torno da cabeça do quebramar Norte de Leixões permitiu aferir 
o grau de abrigo do Posto “A” para as diferentes condições de teste estudadas, as quais incluíram três 
profundidades de água junto ao cais. Foram analisados cinco pontos do domínio de ensaio: quatro na 
zona abrigada pelo quebramar Norte (S6 a S9) e um numa posição frontal à Praia de Matosinhos (S5).  

A caracterização dos níveis de agitação foi realizada com base na altura de onda significativa total, ou 
de forma independente, para as componentes de curto e de longo períodos. A análise foi baseada num 
índice de agitação, que representava o quociente entre a altura de onda significativa num determinado 
ponto do modelo e a altura de onda significativa média determinada para as sondas instaladas junto ao 
sistema de geração (S1 a S4).  

Os resultados experimentais analisados sugeriram que uma parcela importante da energia infra-gravítica 
que incidia na Praia de Matosinhos não era dissipada, ou que podia existir geração de energia de baixa-
frequência nessa fronteira do modelo físico.  

Na zona abrigada pelo quebramar, a sonda instalada no local mais exposto (S6) foi a que apresentou os 
índices de agitação (total) mais elevados. Para as sondas posicionadas junto ao Posto “A”, o índice de 
agitação aumentou com a aproximação à cabeça do quebramar. Por outro lado, os índices de agitação de 
todas as sondas aumentaram com o período de onda de pico. As tendências referidas foram observadas 
para as três profundidades de água estudadas. 

A redução da profundidade de água conduziu a uma diminuição dos índices de agitação associados às 
sondas S6 a S9. Os níveis de agitação na envolvente ao Posto “A” eram mais influenciados pelo período 
de onda de pico dos estados de agitação marítima reproduzidos no modelo do que pelo nível de maré.  

As ondas de curto período sofrem maior atenuação do que as de longo período na sua propagação para 
o interior da bacia portuária, qualquer que seja o período de onda considerado. Os elevados índices de 
agitação da componente infra-gravítica nessa zona devem resultar do facto de uma parte substancial da 
energia associada às ondas de longo período ligadas se libertar no processo de difracção das ondas de 
curto período, e passar a propagar-se na forma de ondas livres, e de a energia de longo período (livre) 
reflectida ou radiada pela Praia de Matosinhos e pelo talude exterior do molhe Sul se poder propagar 
em direcção ao Posto “A”.  

Deste modo, na área de sombra do quebramar, a importante redução de energia na banda de frequências 
gravíticas contrastou com a aparente facilidade com que as ondas de longo período contornaram a cabeça 
dessa obra. Estes resultados permitiram concluir que o aumento da dimensão das estruturas de abrigo 
portuário, para além do que é requerido pela necessidade de proporcionar as condições de tranquilidade 
pretendidas na zona abrigada (ondas de curto período), é, não apenas caro, mas também pouco eficaz.  

A comparação dos resultados experimentais com os resultados de simulações numéricas efectuadas no 
âmbito do estudo IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005, revelou algumas discrepâncias. Importa referir 
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que tanto os modelos numéricos como o modelo físico testado na segunda fase são uma representação 
simplificada da realidade do protótipo.  

A maior complexidade do modelo físico construído para a segunda fase do estudo impediu que fosse 
feita uma análise detalhada das condições de ressonância da instalação experimental, embora tivessem 
sido tecidas considerações sobre a importância desse tipo de fenómenos. Importa acrescentar que, na 
segunda fase do estudo, assim como na primeira, foram tomadas todas as medidas possíveis tendo em 
vista a minimização da importância desses fenómenos. 

Importa ainda acrescentar que os índices de agitação relativos à componente de longo período junto ao 
Posto “A” não eram exageradamente elevados, tendo em conta as diferentes origens da energia infra-
gravítica observada nessa área. De facto, a altura de onda significativa da componente infra-gravítica 
nessa área correspondia a cerca de metade da altura calculada para as sondas S1 a S4 (incidente).  

Os resultados experimentais mostraram também que o período de pico da resposta do navio amarrado 
segundo o modo de avanço podia, em algumas situações, ser muito diferente do seu período natural de 
oscilação e que essa resposta ocorria, sobretudo, em duas frequências distintas: a mais baixa associada, 
possivelmente, à entrada em ressonância da massa de água em cunha delimitada pelo quebramar Norte, 
pelo molhe Norte do anteporto e pela extremidade do molhe Sul; a segunda, um pouco mais elevada, a 
poder corresponder ao período natural do modo de oscilação de avanço nas condições em que os testes 
foram realizados.  

Nos testes efectuados nesta fase do estudo, os níveis de energia infra-gravítica na área envolvente ao 
Posto “A” podem ser ligeiramente superiores aos reais. Contudo, deve ter-se em atenção que a energia 
presente na banda infra-gravítica do espectro pode ter contribuições de origens variadas, algumas das 
quais não foram reproduzidas no modelo, ou a sua importância é apenas considerada por defeito.  

Na segunda fase do trabalho foi estudado o comportamento de um navio amarrado no Posto “A” com 
um modelo físico que procurava reproduzir, com maior rigor, as características do protótipo. Os testes 
foram efectuados com o modelo do petroleiro calibrado para a condição de carga máxima. As ondas 
geradas procuravam reproduzir condições de agitação idênticas às que se fazem sentir no exterior do 
Porto de Leixões.  

Importa acrescentar que não foram analisados os resultados de todas as condições testadas na segunda 
fase do estudo. As séries de testes analisadas visaram o estudo da influência do aumento das forças de 
atrito na interface do navio com as defensas, no comportamento de um navio amarrado no Posto “A”, 
e uma análise crítica comparativa dos resultados obtidos nesta fase com os resultados da primeira fase 
do estudo. Na análise foram consideradas duas condições de pré-tensão e duas superfícies de contacto 
da defensa com o navio. 

Em geral, os resultados das duas fases do trabalho experimental eram consistentes. Com efeito, pôde 
verificar-se que nos terminais portuários dotados de defensas com um coeficiente de atrito elevado, o 
aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos traveses permite reduções importantes das amplitudes 
dos movimentos horizontais do navio. 

As condições da agitação na envolvente ao Posto “A” modificaram-se da primeira para a segunda fase 
do estudo. Um dos resultados dessa alteração foi o aumento da amplitude dos movimentos de deriva, 
relativamente aos de avanço, possivelmente devido ao aumento da componente transversal das acções 
externas a actuar no navio amarrado. 

Os modos de oscilação do navio no plano vertical são menos sensíveis à modificação das características 
do sistema de amarração, sobretudo os de arfagem e de cabeceio. A componente do amortecimento das 
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oscilações de balanço devida ao sistema de amarração tem um papel relevante na redução da amplitude 
desse movimento na proximidade do seu período de ressonância. 

Por último, pondo de parte as questões relacionadas com a reflectividade, as defensas pneumáticas, ao 
proporcionam um coeficiente de atrito elevado na interface com o navio, são uma solução adequada 
quando se pretende minimizar os movimentos horizontais do navio. Além disso, permitem melhorar a 
eficácia de um aumento das forças de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração do navio.  

7.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo experimental efectuado permitiu compreender melhor a influência de alguns fenómenos nos 
problemas operacionais do Posto “A”, analisar a eficácia de diversas alternativas de intervenção nesse 
posto de acostagem, apresentar novas perspectivas de investigação no que diz respeito ao estudo desse 
tipo de problemas, assim como obter uma quantidade significativa de resultados experimentais, alguns 
dos quais já utilizados no desenvolvimento, no melhoramento e na verificação de modelos numéricos 
de simulação do comportamento de navios amarrados. A ideia da complementaridade entre os estudos 
experimentais e numéricos, apoiados, quando possível, em dados do protótipo, esteve patente ao longo 
do presente trabalho. 

Na primeira fase do estudo foi construído e testado um modelo físico simplificado do Posto “A” e da 
sua área envolvente. Por esse motivo, as conclusões apresentadas com base na análise dos resultados 
experimentais obtidos devem ser encaradas com alguma reserva, especialmente se extrapoladas para o 
protótipo.  

De facto, os problemas de operacionalidade que por vezes se fazem sentir no Posto “A” resultam, não 
apenas da agitação marítima que, por difracção, contorna a cabeça do quebramar Norte de Leixões e 
chega à zona de acostagem do petroleiro com uma energia ainda considerável, mas também de outros 
fenómenos físicos que podem ter lugar na vizinhança desse posto de acostagem (secção 5.8), e que não 
puderam ser (convenientemente) reproduzidos no modelo físico simplificado.  

Por outro lado, é importante ter em atenção que quando se estuda um determinado terminal portuário 
considerando como acção principal e única a agitação marítima, se está a excluir a influência que as 
outras forças do ambiente marítimo-portuário podem ter no comportamento do navio amarrado. Estas 
forças podem ser significativas e obrigar à realização de ajustes no layout de amarração no navio. A 
acção do vento, por exemplo, não foi considerada neste estudo. 

Com o objectivo de obter resultados mais representativos, na segunda fase do estudo experimental, foi 
construído e testado um modelo mais completo do Posto “A” e da sua área envolvente. Esse modelo 
incluiu, por exemplo, o quebramar Norte de Leixões, o molhe Sul e a Praia de Matosinhos.  

Contudo, nos testes efectuados na segunda fase do estudo, os níveis de energia infra-gravítica na área 
envolvente ao Posto “A”, que resultam directa ou indirectamente das ondas de longo período ligadas, 
podem ser ligeiramente superiores aos reais. Se esta hipótese for confirmada, os resultados obtidos, no 
que diz respeito ao comportamento do navio amarrado, são, portanto, conservativos. No entanto, deve 
ter-se em atenção que, no protótipo, a energia associada à banda de frequências infra-gravíticas dos 
espectros de agitação pode ter origens muito variadas, nomeadamente: ondas de longo período ligadas, 
batimentos, ondas de longo período que resultam da difracção do set-down, ondas edge e ondas de 
longo período livres originadas por fenómenos de natureza meteorológica ou sísmica. Algumas das 
contribuições referidas não foram reproduzidas no modelo, ou a sua importância é apenas considerada 
por defeito. Importa ainda acrescentar que os trabalhos de caracterização das ondas de longo período 
em Leixões mostraram que as alturas dessas ondas podem, em alguns casos, ser elevadas. 
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Apenas com medições locais dos estados de agitação marítima se poderia aferir, com rigor, se existe, 
efectivamente, mais energia nessa gama de frequências no modelo físico. Como alternativa poder-se-ia 
equacionar a utilização de modelos numéricos de propagação da agitação marítima, com a capacidade 
de simular convenientemente todos os processos físicos não-lineares que contribuem para o importante 
aumento da energia infra-gravítica com a redução da profundidade de água e a aproximação à costa.  

Importa ainda acrescentar que todos os testes foram efectuados nas mesmas condições, pelo que esta 
discussão não retira validade à generalidade das conclusões obtidas com base nos resultados do modelo 
físico. O uso de resultados experimentais na validação e no desenvolvimento dos modelos numéricos é 
independente da sua aproximação à realidade. Contudo, é fundamental que as condições em que esses 
testes foram realizados estejam bem documentadas e sejam, obviamente, realistas.  

Como forma de rentabilizar o tempo e os recursos dispendidos na construção dos modelos físicos, foi 
realizado um grande número de testes experimentais, alguns dos quais não puderam ser analisados, em 
pormenor, nesta dissertação, quer pela dimensão que o capítulo destinado ao tratamento e à análise de 
resultados adquiriu, quer por falta de tempo. Esses resultados serão, contudo, analisados em trabalhos 
a realizar posteriormente. 
Por último, importa esclarecer que embora o presente trabalho não apresente uma resposta definitiva e 
categórica para todos os problemas que são sentidos no Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto 
de Leixões, pretende contribuir para uma melhor compreensão dos mesmos. Por outro lado, o trabalho 
realizado permitiu analisar e discutir a eficiência de algumas intervenções nesse posto de acostagem 
passíveis de serem implementadas. Com efeito, as intervenções mais promissoras, eventualmente com 
adaptações de ordem prática, podem possibilitar uma melhoria das condições de operacionalidade e de 
segurança do terminal. 

7.4. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

O domínio de investigação associado ao estudo do comportamento de navios amarrados em portos e 
aos dispositivos de acostagem e amarração é muito vasto. Por outro lado, os trabalhos de investigação 
efectuados no âmbito de uma dissertação de doutoramento não se esgotam, habitualmente, com a sua 
conclusão, sendo utilizados como ponto de partida para outros, a desenvolver no futuro, que procurarão 
completar ou melhorar o trabalho desenvolvido, tornando-o, eventualmente, mais geral. 

Na presente secção são apresentadas propostas de desenvolvimentos futuros que surgiram no decurso 
do trabalho realizado, algumas das quais não se enquadram nos objectivos inicialmente definidos para 
esta dissertação, enquanto as outras, por falta de recursos ou de tempo, não foram exploradas de forma 
conveniente. 

Assim, um dos primeiros trabalhos a realizar deve passar pela análise dos resultados das condições de 
teste que, tendo sido estudadas na primeira e na segunda fase do estudo experimental, não puderam ser 
exploradas e incluídas no presente trabalho de investigação, devido à dimensão que a secção destinada 
à análise de resultados adquiriu e por falta de tempo. Esses testes foram efectuados com o intuito de 
rentabilizar o tempo e os recursos dispendidos na construção dos modelos físicos. As secções 6.2.9 e 
6.3.10.1 apresentam algumas das análises que podem ser realizadas no futuro com esses dados. 

Apesar do número elevado de teste efectuados, nem todas as condições de teste com interesse para o 
presente estudo puderam ser incluídas no plano de trabalhos das duas fases do estudo experimental 
(secção 6.3.10.1). Por exemplo, a realização de testes com o modelo do navio calibrado para outras 
condições de carga seria importante, pois permitiria confirmar se a condição de carga máxima é, de 
facto, a mais condicionante no caso do Posto “A”. Na simulação da condição de navio em lastro teria, 
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possivelmente, de ser tida em consideração a acção do vento. No âmbito dos trabalhos experimentais a 
realizar no futuro, continua a ter interesse o estudo de soluções de intervenção em terminais portuários, 
tendo em vista a melhoria das suas condições operacionais e de segurança. 
Na secção 3.7.6 foram apresentadas medidas mitigadoras (não convencionais) dos efeitos das ondas de 
longo período em navios amarrados. Nessas medidas estava incluído o uso de dispositivos automáticos 
de controlo da rigidez do sistema de amarração do navio, que permitem a alteração dos seus períodos 
naturais de oscilação e diminuir o seu nível de sensibilidade à energia de baixa-frequência da agitação 
marítima. O desenvolvimento e o estudo experimental (ou numérico) de sistemas desse tipo, e de outros 
sistemas automáticos com melhores características de desempenho e sem os inconvenientes associados 
aos primeiros, tem um claro interesse prático e pode naturalmente constituir um tema de investigação a 
seguir, depois de conhecidas e consolidadas as técnicas de reprodução do comportamento de navios 
amarrados em modelo físico. Ainda sobre este assunto, continua a ser necessário desenvolver defensas 
que dissipem eficazmente a energia que lhes é transferida durante o impacto do navio, nomeadamente 
por histerese. Estas soluções são vantajosas não só durante a acostagem do navio, mas também para a 
redução dos seus movimentos de deriva após a amarração ao cais. 
Como foi referido anteriormente, à data da realização do estudo experimental não estavam disponíveis 
medições das condições de agitação marítima na área envolvente ao Posto “A”, nem resultados de 
simulações numéricas da propagação da agitação para o interior da bacia portuária, com modelos que 
incluíssem as transformações não-lineares entre ondas e a geração de sub-harmónicas. Portanto, os 
níveis de energia de baixa-frequência na proximidade desse posto de acostagem não foram calibrados, 
tendo sido apenas utilizada uma compensação de segunda ordem na fronteira do sistema de geração de 
ondas, para garantir que o set-down se propagava de forma realista no modelo físico.  

Assim, nos trabalhos a realizar futuramente, seria importante reproduzir estados de agitação marítima 
típicos da costa Oeste portuguesa, com a calibração dos níveis de energia infra-gravítica na envolvente 
próxima ao Posto do “A”. Idealmente, alguns desses estados deveriam estar associados a situações 
problemáticas, para as quais estivessem disponíveis registos da amplitude dos movimentos de navios 
amarrados nesse posto de acostagem (no protótipo), de forma a permitir a calibração global do modelo 
físico (e modelos numéricos).  

A caracterização local das condições de agitação marítima (de curto e de longo períodos) poderia ser 
efectuada por medição directa, com equipamentos apropriados, ou com base em resultados de modelos 
numéricos de simulação da propagação de estados de agitação marítima medidos ao largo para águas 
menos profundas. Sobre este assunto importa mencionar a intenção de, no âmbito de um protocolo 
estabelecido entre o IHRH-FEUP e a Section of Ports and Waterways da Technical University of Delft, 
Netherlands, se utilizar o módulo SurfBeat, do modelo numérico Delft3D, para simular a propagação 
de estados de agitação medidos pela bóia ondógrafo de Leixões para o interior do porto (incluindo a 
geração e a propagação de ondas de longo período livres e ligadas). Esse módulo foi já utilizado com 
sucesso em casos semelhantes. Foi também equacionada a possibilidade de utilizar o modelo numérico 
MIKE 21 para esse fim. 
A caracterização dos níveis de energia infra-gravítica na envolvente próxima do Posto “A” permitiria, 
também, aferir com que rigor o comportamento do navio amarrado foi reproduzido na segunda fase do 
estudo experimental, isto é, se existe efectivamente mais energia nessa gama de frequências no modelo 
físico do que no protótipo. Essa caracterização deverá ser realizada, preferencialmente, com resultados 
de medições no protótipo. 
Na sequência do que foi referido, importa ainda salientar a importância de caracterizar, de uma forma 
pormenorizada, o clima de ondas de longo período em Leixões, discriminando as componentes livre e 
ligada, e com recurso a técnicas recentes de aquisição, tratamento e análise de registos. Esse trabalho 
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permitiria ainda definir a frequência de ocorrência dos períodos mais críticos para a bacia portuária do 
Porto de Leixões e para o sistema dinâmico constituído por um petroleiro amarrado no Posto “A”. Como 
foi referido, os níveis de energia infra-gravítica são muito condicionados pelas condições locais. Com 
efeito, os níveis de energia associados à componente de longo período ligada dependem, sobretudo, da 
profundidade de água e do espectro direccional da agitação marítima locais, enquanto os níveis de 
energia associados à componente livre (i.e. às ondas edge e às ondas leaky) podem ainda ser função da 
configuração da costa na envolvente ao local em estudo e da topo-hidrografia da praia. A estas ondas 
tem ainda de ser somada a contribuição das ondas de longo período livres originadas por fenómenos 
meteorológicos e sísmicos. Este trabalho poderia ser estendido a outros locais da costa Portuguesa. 
Foram já realizados vários estudos das condições de ressonância no Porto de Leixões e determinados 
os períodos críticos para os quais se prevê a existência de linhas nodais em locais próximos do Posto 
“A”. Alguns desses períodos são mesmo muito próximos dos períodos naturais de oscilação de um 
navio amarrado nesse posto. No entanto, o risco associado a cada uma dessas situações não é conhecido 
com rigor, pois depende da probabilidade de ocorrência de ondas excitantes com períodos iguais (ou 
próximos) aos períodos críticos identificados. Contudo, importa ainda referir que estudos anteriores 
permitiram definir duas bandas relativamente largas de ondas de longo período frequentes em Leixões 
e noutras zonas da costa portuguesa. 
Uma parte substancial dos desenvolvimentos futuros do presente trabalho resulta de o mesmo ter sido 
integrado no projecto de I&D ‘DOLPHIN’, que procura estudar o comportamento de navios amarrados 
em portos com base em três ferramentas complementares: a modelação física, a modelação numérica e 
as medições no protótipo. Assim, no âmbito desse projecto, os resultados do trabalho experimental que 
foi desenvolvido continuarão a ser usados no desenvolvimento e na validação dos modelos numéricos 
de simulação do comportamento de navios amarrados. Importa salientar que está prevista a realização, 
a breve trecho, de um conjunto de testes experimentais adicionais para a verificação dos métodos de 
determinação das forças exercidas pela agitação no navio.  
No âmbito do presente trabalho foram realizadas experiências de decaimento “livre” das oscilações do 
navio, que permitem caracterizar os seus períodos naturais de oscilação e o amortecimento associado. 
Essas experiências foram efectuadas com o intuito de obter resultados que pudessem ser utilizados na 
interpretação da resposta do navio amarrado no modelo físico, e no desenvolvimento e na verificação 
de modelos numéricos destinados à simulação do comportamento de navios amarrados em portos. De 
facto, alguns dos fenómenos responsáveis por uma parte significativa do amortecimento das oscilações 
do navio amarrado são de difícil simulação nos modelos numéricos, especialmente no caso dos modos 
de oscilação horizontais. Alguns modelos numéricos permitem a introdução de coeficientes empíricos 
como forma de compensar os fenómenos hidrodinâmicos que não são devidamente simulados. Trata-
se, assim, de um exemplo da complementaridade que deve existir entre a modelação física e numérica. 
O projecto ‘DOLPHIN’ prevê a realização de medições (no protótipo) da amplitude dos movimentos de 
navios amarrados no Posto “A”, com um sistema já desenvolvido e testado em laboratório (no âmbito 
do projecto). As medições no protótipo permitem obter dados fidedignos importantes para a calibração 
e para a verificação dos modelos físicos e numéricos, trabalhos que devem ser efectuados quando esses 
dados estiverem disponíveis. Importa ainda referir que na secção 3.6.1 foi apresentado um conjunto de 
elementos e de informações que devem ser registados durante as campanhas de medição no protótipo a 
realizar futuramente. 
Os estudos experimentais, na sua generalidade, são afectados por efeitos de escala, os quais podem ser 
quantificados, em certa medida, por comparação dos resultados de modelos físicos construídos a partir 
de escalas geométricas diferentes, mas para condições e técnicas de experimentação idênticas. Na fase 
inicial deste trabalho foi equacionada a construção de um segundo modelo do navio à escala geométrica 
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1/75, que não chegou, contudo, a ser testado no âmbito desta dissertação. No entanto, foi recentemente 
concluído o processo de aquisição de um novo modelo do navio petroleiro, no âmbito do projecto de 
I&D ‘DOLPHIN’. Assim, um dos trabalhos a realizar no futuro passará, possivelmente, pela avaliação 
da importância dos efeitos de escala no estudo experimental realizado, por comparação dos resultados 
obtidos com os dois modelos físicos, construídos a escalas distintas. 
Ainda no âmbito do protocolo estabelecido com a Section of Ports and Waterways da TU-Delft, está 
confirmada a aplicação de modelos numéricos de simulação do comportamento de navios amarrados ao 
caso de estudo do Posto “A” do Terminal de Petroleiros de Leixões, no segundo semestre de 2010. Os 
resultados do modelo físico da segunda fase do estudo experimental vão permitir calibrar e verificar 
esses modelos para as condições de teste reproduzidas. Após essa fase preliminar podem ser estudadas 
numericamente condições de teste e cenários que não puderam ser incluídos no plano de trabalhos que 
foi definido para o estudo experimental. 
Os sistemas integrados de apoio à manobra de acostagem e de largada do navio, e de monitorização do 
seu comportamento depois de amarrado e das condições meteorológicas e oceanográficas, permitem 
melhorar as condições operacionais e de segurança dos terminais portuários, sendo recomendados por 
diferentes organizações internacionais. Por outro lado, esses sistemas permitem a medição sistemática 
das principais variáveis que influenciam a concepção e o dimensionamento dos sistemas de acostagem 
e de amarração do navio. Esses dados são, portanto, muito importantes para os trabalhos de investigação 
realizados neste domínio. Assim, a implementação desses sistemas, aliada a uma estreita colaboração 
entre as autoridades portuárias, os concessionários dos terminais e as instituições de investigação, pode 
permitir suprimir a lacuna que ainda existe a respeito de dados de protótipo. 

Como se referiu anteriormente, no âmbito do projecto de I&D ‘DOLPHIN’, está prevista a instalação 
de um sistema de medição da amplitude dos movimentos de navios amarrados no Posto “A”, que pode 
ser facilmente adaptado de forma a permitir a monitorização contínua do comportamento dos navios aí 
amarrados. Por outro lado, neste trabalho foram apresentadas as vantagens que decorrem da utilização 
de ganchos de amarração de desengate rápido com a possibilidade de accionamento remoto, sobretudo 
ao nível da segurança, durante as situações de emergência. Alguns desses dispositivos estão equipados 
com sensores que permitem medir os esforços aplicados em cada um dos ganchos de amarração que o 
constituem. Importa ainda referir que a instalação de dispositivos deste tipo no Posto “A” tinha já sido 
recomendada em trabalhos anteriores. A instalação no Posto “A” dos dois tipos de sistemas referidos 
permitiria fazer a monitorização completa do comportamento dos navios aí amarrados, ou seja, uma 
medição sistemática dos movimentos dos navios e das forças aplicadas nos elementos do seu sistema 
de amarração. Deste modo seria possível obter dados de protótipo, em quantidade e qualidade, quer 
para fins de investigação, quer para melhor compreender as causas dos problemas operacionais do 
Posto “A”, tendo em vista a sua resolução. 

Nas fases mais preliminares do projecto de um terminal portuário, seria útil poder dispor de expressões 
simplificadas que permitissem a determinação, aproximada, da amplitude dos movimentos de um navio 
amarrado e das forças aplicadas nos elementos do seu sistema de amarração. Os modelos numéricos 
são ferramentas complexas e precisam de uma quantidade significativa de dados de base, enquanto os 
estudos em modelo físico são usualmente caros e demorados, e apenas justificáveis nas fases finais de 
projecto. Essas expressões permitiriam fazer, por exemplo, uma análise comparativa rápida de vários 
layouts portuários e de soluções para o sistema de amarração do navio, numa fase em que as incertezas 
associadas a muitos dos parâmetros de projecto são ainda relativamente grandes. 

Na definição das condições de teste das duas fases do estudo em modelo físico procurou-se, na medida 
do possível, incluir um conjunto relativamente amplo de condições de agitação marítima (sobretudo 
alturas e períodos de onda) e de sistemas de amarração do navio. Um dos trabalhos a realizar no futuro 
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pode consistir na verificação das expressões que foram apresentadas na secção 3.7.5 com os resultados 
experimentais obtidos neste estudo e, eventualmente, no desenvolvimento de outras expressões, mais 
adequadas ao caso de estudo analisado e à realidade da costa Portuguesa. 

Ainda no âmbito da temática da presente dissertação de doutoramento, teria interesse realizar trabalho 
de investigação no sentido de caracterizar as relações entre a amplitude dos diferentes movimentos do 
navio amarrado e a eficiência com que as operações de carga e descarga do navio são efectuadas. Com 
efeito, alguns dos limites de operacionalidade estabelecidos no passado não são aplicáveis aos navios 
presentemente em serviço e aos sistemas de movimentação de carga instalados no cais. 
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A.  OUTPUTS DAS ROTINAS DE ANÁLISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

A.1. SÉRIES TEMPORAIS DOS MOVIMENTOS DO NAVIO AMARRADO 

Os resultados da análise efectuada por cada um dos módulos da rotina desenvolvida para o tratamento 
das séries temporais dos movimentos do navio podem ser visualizados no MatLab, guardados sob a 
forma de imagens, ou exportados, directamente, para uma folha de Excel. A Figura A.1 apresenta, a 
título de exemplo, as séries temporais da amplitude dos movimentos do navio amarrado, segundo os 
seus seis modos de oscilação. Os resultados apresentados referem-se à posição de repouso do navio e 
encontram-se em valores de protótipo. Estas séries temporais podem ser exportadas individualmente ou 
em conjunto. 

 

 
Figura A.1 – Séries temporais da amplitude dos movimentos do navio amarrado, segundo os seis graus de 

liberdade existentes [PS02K004]. 

Para cada um dos modos de oscilação do navio amarrado, o módulo de análise estatística da rotina 
exporta para uma folha de Excel os seguintes resultados do processamento: o número de oscilações, as 
amplitudes de oscilação pico-a-pico características (média, significativa, média do décimo superior e 
máxima), os períodos de oscilação associados a essas amplitudes características (médio, significativo, 
média do décimo superior e máximo), as semi-amplitudes de oscilação máximas (positiva e negativa) 
na série temporal, bem como a posição inicial do navio amarrado e a posição média durante o teste. O 
quadro exportado para Excel que resume os resultados da análise estatística é apresentada no Quadro 
A.1. Este quadro incluiu também as seguintes informações adicionais: nome do ficheiro de dados 
analisado, a data e a hora em que o mesmo foi analisado, e qual o nível de referência utilizado para a 
contagem das oscilações do navio amarrado. 
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Quadro A.1 – Resultados da análise estatística das séries temporais dos movimentos do navio amarrado. 
Quadro-síntese exportado para Excel. 

Nome: Série PS02 Kornati 004  Referência: Posição de repouso 
Data - Hora: 05-Aug-2009 19:16:16     

       
Análise Estatística - Domínio do Tempo     

  

 Modos de oscilação do navio amarrado (valores de protótipo) 

 Avanço   Deriva  Arfagem   Balanço   Cabeceio   Guinada  

nº oscilações       237 366 800 1048 1100 558 

é    [m - graus] 0.74 0.45 0.19 0.50 0.17 0.26 
   [m - graus] 1.35 0.86 0.28 0.79 0.26 0.44 

/    [m - graus] 2.22 1.31 0.34 1.05 0.33 0.62 

á    [m - graus] 3.41 1.96 0.52 2.05 0.46 0.99 

é      [s] 66.37 42.85 19.67 15.01 14.31 28.17 
     [s] 93.91 69.58 23.68 15.80 15.27 43.24 

/      [s] 111.28 79.38 28.99 14.86 15.36 57.07 

á       [s] 165.42 106.67 75.00 46.67 45.83 92.08 

á    [m - graus] 2.18 1.09 0.36 1.17 0.27 0.52 
   [m - graus] -1.93 -0.99 -0.31 -0.94 -0.26 -0.51 

       
Comparação entre o valor médio da oscilação e a posição inicial do navio amarrado  

  

 Modos de oscilação do navio amarrado (valores no modelo) 

 Avanço   Deriva  Arfagem   Balanço   Cabeceio   Guinada  

   valor médio [mm - graus] 175.56 71.92 -131.41 -0.11 0.21 -2.22 
   posição inicial  [mm - graus] 175.18 72.06 -131.48 -0.12 0.21 -2.23 

 

O módulo de análise espectral exporta para um ficheiro Excel dois quadros com os resultados do 
processamento das séries temporais dos movimentos do navio amarrado, em valores de protótipo. O 
primeiro apresenta os espectros de variância estimados para cada um dos modos de oscilação do navio, 
ou seja, para cada frequência (Hz) as correspondentes densidades espectrais de variância (m2/Hz ou 
graus2/Hz), Quadro A.2.  

O segundo quadro apresenta um conjunto de parâmetros caracterizadores dos espectros de variância 
estimados (a frequência de pico - , o período de pico - , a densidade espectral máxima - , os 
momentos de ordem zero - , dois -  e quatro - , e o parâmetro de largura espectral -  e um 
conjunto de parâmetros característicos das oscilações do navio amarrado (amplitudes das oscilações 
médias - é , , significativas - , , médias do décimo superior - / , , médias do 
centésimo superior - / ,  e máxima - á , , e o período médio das oscilações, ), 
Quadro A.3. Estes últimos parâmetros são determinados a partir do espectro de variância, admitindo 
que a distribuição em frequência das amplitudes das oscilações individuais do navio amarrado seguem 
um distribuição de Rayleigh. Aos resultados da análise espectral são ainda adicionadas as seguintes 
informações: nome do ficheiro de dados analisado, a data e a hora em que o mesmo foi analisado, qual 
o nível de referência utilizado para a contagem das oscilações do navio amarrado e a largura da janela 
espectral considerada. 
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Quadro A.2 – Resultados da análise espectral das séries temporais dos movimentos do navio 
amarrado. Quadro exportado para Excel. 

Nome: Série PS02 Kornati 004  Referência: Posição de repouso 
Data - Hora: 05-Aug-2009 19:16:16     

       

Análise Espectral - Domínio da Frequência    
NFFT = 2048 = 70       Δ =0.001172 Hz   

       

 Densidade Espectral (m2/Hz ou graus2/Hz) 

f (Hz) Avanço Deriva Arfagem Balanço Cabeceio Guinada 

0.00000 0.64433 0.49316 0.00324 0.04773 0.00025 0.03989 
0.00117 1.89720 0.75321 0.01705 0.08111 0.00051 0.09768 
0.00234 2.92934 0.33857 0.01626 0.06272 0.00087 0.12338 
0.00352 2.59650 0.23215 0.00738 0.05126 0.00083 0.11355 
0.00469 3.64853 0.33317 0.07448 0.05056 0.00102 0.10888 
0.00586 10.00990 0.50984 0.47635 0.07134 0.00610 0.10846 
0.00703 28.64223 0.69880 0.65091 0.10804 0.03844 0.26294 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

 

Como foi referido na secção 4.5.4.3, a rotina desenvolvida determina, para cada espectro de variância, 
duas variáveis de incerteza associadas à estimativa, nomeadamente o número de graus de liberdade, , 
e a largura da banda espectral, . 

Quadro A.3 - Resultados da análise espectral das séries temporais dos movimentos do navio amarrado. Quadro-
síntese exportado para Excel. 

Nome: Série PS02 Kornati 004  Referência: Posição de repouso 
Data - Hora: 05-Aug-2009 19:16:16     

       

Análise Espectral - Domínio da Frequência     
NFFT = 2048       

= 70       Δ =0.001172 Hz       

 Modos de oscilação do navio amarrado (valores de protótipo) 

 Avanço   Deriva  Arfagem   Balanço   Cabeceio   Guinada  

   [Hz] 0.0082 0.0129 0.0070 0.0727 0.0691 0.0129 
   [s] 121.90 77.58 142.22 13.76 14.46 77.58 

   [m2/Hz - graus2/Hz] 30.05 10.52 0.65 3.07 0.48 1.88 
   [m2] 0.176 0.063 0.008 0.044 0.005 0.018 
    [m2.Hz2] 3.20E-05 2.67E-05 1.76E-05 2.01E-04 2.36E-05 1.98E-05 
   [m2. Hz4] 4.54E-07 7.03E-07 3.25E-07 6.20E-06 8.44E-07 6.18E-07 

 é ,    [m - graus] 1.05 0.63 0.22 0.52 0.18 0.34 

,     [m - graus] 1.68 1.00 0.35 0.83 0.29 0.54 

 / ,    [m - graus] 2.14 1.28 0.45 1.06 0.36 0.69 

 / ,   [m - graus] 2.79 1.67 0.58 1.39 0.47 0.90 

 á ,     [m - graus] 2.97 1.77 0.62 1.48 0.51 0.96 

 0.99 0.99 0.94 0.92 0.93 0.98 

   [s] 74.20 48.51 20.85 14.71 14.70 30.55 
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Os espectros de variância estimados podem também ser visualizados no MatLab e exportados, como 
imagem, para ficheiro em formato *.emf  (Enhanced Metafile). Os espectros de cada um dos modos de 
oscilação do navio podem ser exportados individualmente, ou em conjunto (Figura A.2). 

 

 
Figura A.2 – Espectros de variância estimados para cada um dos movimentos do navio amarrado considerando 

uma largura da janela espectral igual a 1024 pontos [PS02K004].  

O Quadro A.4 apresenta o quadro-síntese exportado para um ficheiro Excel pelo módulo da rotina que 
faz a distribuição em frequência da amplitude das oscilações do navio amarrado. Nesse quadro são 
apresentados, para cada modo de oscilação, quer os dados iniciais fornecidos pelo utilizador à rotina (a 
amplitude pico-a-pico máxima e o número de classes de amplitude de oscilação que se pretende 
considerar na análise), quer os resultados da distribuição em frequência por classes de amplitude das 
oscilações do navio amarrado. 
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Quadro A.4 – Distribuição em frequência por classes de amplitude pico-a-pico das oscilações do navio amarrado: 
quadro-síntese de resultados exportado para Excel. 

Nome: Série PS02 Kornati 004  Referência: Posição de repouso 
Data - Hora: 05-Aug-2009 19:16:16 

Distribuição em frequência por classes de amplitude pico-a-pico das oscilações do navio amarrado 
         

  Modos de oscilação do navio amarrado (valores de protótipo)  

  Avanço Deriva Arfagem Balanço Cabeceio Guinada  

Nº de classes 36 36 36 36 36 36  
Máx. da distr. (m - graus) 4 2.4 0.8 2.4 0.8 1.2  
∆ Classe 0.111 0.067 0.022 0.067 0.022 0.033  

         

 
Modos de oscilação do navio amarrado (valores de protótipo) 

Avanço Deriva Arfagem Balanço Cabeceio Guinada 

Ci freq. Ci freq. Ci freq. Ci freq. Ci freq. Ci freq. 

0.056 0.456 0.033 0.615 0.011 0.450 0.033 0.301 0.011 1.309 0.017 1.022 
0.167 0.722 0.100 1.393 0.033 0.788 0.100 0.429 0.033 1.023 0.050 0.645 
0.278 0.608 0.167 1.762 0.056 1.463 0.167 0.701 0.056 1.555 0.083 2.151 
0.389 1.025 0.233 1.639 0.078 2.363 0.233 1.159 0.078 2.536 0.117 2.151 
0.500 1.291 0.300 1.639 0.100 3.825 0.300 1.689 0.100 4.132 0.150 2.957 
0.611 1.063 0.367 1.598 0.122 3.994 0.367 1.603 0.122 4.705 0.183 3.172 
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

 

As distribuições em frequência por classes de amplitude pico-a-pico das oscilações do navio amarrado, 
segundo cada um dos seis graus de liberdade são sobrepostas, no mesmo gráfico, com a função 
densidade de probabilidade de Rayleigh, estimada com base no momento espectral de ordem zero, 
Figura A.3. O resultado pode ser visualizados no MatLab e exportado, como imagem, para ficheiro em 
formato *.emf (Enhanced Metafile). As representações gráficas construídas para cada um dos modos 
de oscilação do navio podem ser exportadas individualmente, ou em conjunto. 
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Figura A.3 – Distribuições em frequência, por classes de amplitude pico-a-pico das oscilações do navio, segundo 

cada um dos seus seis graus de liberdade, e função densidade de probabilidade de Rayleigh [PS02K004].  

A.2. SÉRIES TEMPORAIS DAS FORÇAS APLICADAS NO SISTEMA DE AMARRAÇÃO DO NAVIO 

Os resultados da análise das séries temporais das forças aplicadas nos diferentes elementos do sistema 
de amarração do navio podem ser visualizados no MatLab, guardados sob a forma de imagens, ou 
exportados directamente para dois ficheiros Excel, em valores de protótipo. O primeiro ficheiro contém, 
sob a forma de quadro e para cada um dos elementos do sistema de amarração do navio, os seguintes 
parâmetros: á , / ,  , é , á , / , , é , a amplitude máxima de variação da força, a 
semi-amplitude máxima positiva, a semi-amplitude máxima negativa, os valores de pré-tensão (PT) e 
o número de oscilações durante o teste, Quadro A.5.  
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Quadro A.5 – Resultados da análise estatística das séries temporais das forças aplicadas nos elementos do 
sistema de amarração. Quadro-síntese exportado para Excel. 

Nome: Result_Teste_0032_Serie_S06 Referência: Posição de repouso 
Data – Hora: 14-07-2009 13:53 
Resultados do processamento das séries temporais das forças aplicadas nos cabos de amarração e nas defensas 

              
Análise Estatística – Quadro-síntese 
Sistema de amarração [kN - valores de protótipo]: CA – Cabo de Amarração & DF – Defensa  

              

 á  /   é  á  /   é  á á   PT Nº Osc.

 [kN] [kN] [kN] [kN] [s] [s] [s] [s] [kN] [kN] [kN] [kN] - 

CA1 284.1 227.8 193.9 150.7 97.5 65.5 62.7 43.4 233.3 172.7 -89.7 111.3 140 
CA2 394.2 307.4 253.5 178.6 96.3 67.9 61.6 40.8 359.6 286.8 -91.7 107.4 150 
CA3 393.3 340.1 285.8 197.5 85.0 60.7 57.1 38.0 369.9 287.8 -86.6 105.5 159 
CA4 667.8 508.3 411.5 278.7 102.9 74.4 68.0 44.7 636.1 511.8 -148.6 156.0 136 
CA5 533.3 403.4 320.1 229.5 110.4 69.7 68.3 42.9 492.5 377.1 -142.7 156.3 143 
CA6 296.1 256.0 221.5 162.3 87.9 61.0 59.0 36.1 282.0 193.7 -88.3 102.4 166 
CA7 421.8 341.9 286.6 199.6 150.4 67.5 65.2 45.7 400.7 313.7 -99.7 108.1 134 
CA8 360.9 306.4 262.6 185.3 87.9 61.4 59.0 44.3 336.4 260.9 -93.8 100.0 139 

DF1 1558.0 1221.4 1040.2 769.0 99.6 71.0 64.0 38.3 1530.5 1028.6 -503.6 529.4 160 
DF2 1318.3 1115.7 959.3 743.6 91.7 70.2 64.5 39.6 1116.2 783.4 -508.2 534.9 154 

 

O segundo ficheiro exportado para Excel junta aos resultados anteriores, as séries temporais corrigidas 
das forças aplicadas em cada um dos elementos do sistema de amarração, Quadro A.6. Em qualquer 
um dos casos, os quadros exportados incluem as seguintes informações adicionais: o nome do ficheiro 
de dados analisado, a data e a hora em que o mesmo foi analisado, e qual o nível de referência usado. 
Como já se referiu anteriormente, no caso dos cabos de amarração, as forças apresentadas referem-se a 
cada um dos dois cabos individuais que são lançados em cada direcção para amarrar o navio ao cais, 
no protótipo. 

Quadro A.6 – Séries temporais corrigidas das forças nos elementos do sistema de amarração. Quadro exportado 
para Excel. 

Nome: Result_Teste_0032_Serie_S06 Referência: Posição de repouso 
Data – Hora: 14-07-2009 13:53 
Resultados do processamento das séries temporais das forças aplicadas nos cabos de amarração e nas defensas 

           
Séries temporais das forças aplicadas nos cabos de amarração e nas defensas [kN - valores de protótipo]:  
CA – Cabo de Amarração & DF – Defensa. 
 

Tempo CA 1 CA 2 CA 3 CA 4 CA 5 CA 6 CA 7 CA 8 DF 1 DF 2 

[s] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] 
0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.8 -0.4 0.0 -0.4 -0.4 0.0 -0.4 0.9 0.4 -0.9 -1.7 
1.3 -0.9 0.0 0.0 -0.4 -0.4 0.0 0.9 0.0 -1.7 0.0 
1.7 -0.9 0.4 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.4 -0.4 -1.7 -0.9 
2.1 -0.4 0.4 -0.9 -0.4 -0.4 -0.9 0.4 0.0 -0.9 -0.9 
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
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 ANEXO B 
 CALIBRAÇÃO DOS TRANSDUTORES DE FORÇA E DOS 

SENSORES LASER DE DESLOCAMENTOS  
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B.  CALIBRAÇÃO DOS TRANSDUTORES DE FORÇA E DOS SENSORES LASER DE DESLOCAMENTOS  

B.1. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO DOS TRANSDUTORES DE FORÇA 

Figura B.1 – Pares de valores força-deformação para os transdutores de força 1 a 3 (tracção). Resultados das 
calibrações realizada na FEUP e em HR Wallingford (calibração inicial): ajuste linear (esquerda) e polinomial de 

segundo grau (direita). 

y = 0.20376x
R² = 0.99339

y = 0.20725x
R² = 0.99749

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fo
rç

a 
(N

)

Deformação (mm)

Transdutor de Força 1

Calibração HRW
Calibração FEUP
Linear (Calibração HRW)
Linear (Calibração FEUP)

y = 0.00220x2 + 0.17061x
R² = 0.99911

y = 0.00129x2 + 0.18413x
R² = 0.99975

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Fo

rç
a 

(N
)

Deformação (mm)

Transdutor de Força 1

Calibração HRW
Calibração FEUP
Polinomial (Calibração HRW)
Polinomial (Calibração FEUP)

y = 0.21702x
R² = 0.99159

y = 0.21886x
R² = 0.99727

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fo
rç

a 
(N

)

Deformação (mm)

Transdutor de Força 2

Calibração HRW
Calibração FEUP
Linear (Calibração HRW)
Linear (Calibração FEUP)

y = 0.00268x2 + 0.17656x
R² = 0.99901

y = 0.00141x2 + 0.19628x
R² = 0.99984

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fo
rç

a 
(N

)

Deformação (mm)

Transdutor de Força 2

Calibração HRW
Calibração FEUP
Polinomial (Calibração HRW)
Polinomial (Calibração FEUP)

y = 0.20238x
R² = 0.98600

y = 0.20889x
R² = 0.99490

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fo
rç

a 
(N

)

Deformação (mm)

Transdutor de Força 3

Calibração HRW
Calibração FEUP
Linear (Calibração HRW)
Linear (Calibração FEUP)

y = 0.00307x2 + 0.15615x
R² = 0.99804

y = 0.00197x2 + 0.17750x
R² = 0.99980

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fo
rç

a 
(N

)

Deformação (mm)

Transdutor de Força 3

Calibração HRW
Calibração FEUP
Polinomial (Calibração HRW)
Polinomial (Calibração FEUP)



Análise da Interacção de Navios com Dispositivos de Acostagem e Amarração.  
Estudo em Modelo Físico do Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões 
 

674 

Figura B.2 – Pares de valores força-deformação para os transdutores de força 4 a 6 (tracção). Resultados das 
calibrações realizada na FEUP e em HR Wallingford (calibração inicial): ajuste linear (esquerda) e polinomial de 

segundo grau (direita). 
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Figura B.3 – Pares de valores força-deformação para os transdutores de força 7 a 9 (tracção). Resultados das 
calibrações realizada na FEUP e em HR Wallingford (calibração inicial): ajuste linear (esquerda) e polinomial de 

segundo grau (direita). 
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Figura B.4 – Pares de valores força-deformação para os transdutores de força 9 e 10 (tracção e compressão). 
Resultados das calibrações realizada na FEUP e em HR Wallingford (calibração inicial): ajuste linear (esquerda) 

e polinomial de segundo grau (direita). 

 

y = 0.22252x
R² = 0.98759

y = 0.21872x
R² = 0.99475

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fo
rç

a 
(N

)

Deformação (mm)

Transdutor de Força 10 - Tracção

Calibração HRW
Calibração FEUP
Linear (Calibração HRW)
Linear (Calibração FEUP)

y = 0.00343x2 + 0.17079x
R² = 0.99885

y = 0.00187x2 + 0.18818x
R² = 0.99965

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fo
rç

a 
(N

)
Deformação (mm)

Transdutor de Força 10 - Tracção

Calibração HRW
Calibração FEUP
Polinomial (Calibração HRW)
Polinomial (Calibração FEUP)

y = -0.19929x
R² = 0.99177

y = -0.20470x
R² = 0.99988

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fo
rç

a 
(N

)

Deformação (mm)

Transdutor de Força 9 - Compressão

Calibração HRW
Calibração FEUP
Linear (Calibração HRW)
Linear (Calibração FEUP)

y = -0.00393x2 - 0.16927x
R² = 0.99639

y = -0.00000x2 - 0.20467x
R² = 0.99988

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fo
rç

a 
(N

)

Deformação (mm)

Transdutor de Força 9 - Compressão

Calibração HRW
Calibração FEUP
Polinomial (Calibração HRW)
Polinomial (Calibração FEUP)

y = -0.20088x
R² = 0.99183

y = -0.19387x
R² = 0.99971

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fo
rç

a 
(N

)

Deformação (mm)

Transdutor de Força 10 - Compressão

Calibração HRW
Calibração FEUP
Linear (Calibração HRW)
Linear (Calibração FEUP)

y = -0.00409x2 - 0.16964x
R² = 0.99676

y = -0.00010x2 - 0.19235x
R² = 0.99973

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fo
rç

a 
(N

)

Deformação (mm)

Transdutor de Força 10 - Compressão

Calibração HRW
Calibração FEUP
Polinomial (Calibração HRW)
Polinomial (Calibração FEUP)



Análise da Interacção de Navios com Dispositivos de Acostagem e Amarração. 
Estudo em Modelo Físico do Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões

 

677 

B.2. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO DOS SENSORES LASER DE DESLOCAMENTOS 

Figura B.5 – Curvas de calibração dos sensores laser de deslocamentos: ajuste linear aos pares de registos 
distância do sensor ao alvo – voltagem medida pelo sistema de aquisição. 
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 ANEXO C 
 VERIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ELÁSTICAS DOS 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE AMARRAÇÃO DO NAVIO     
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C.  VERIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ELÁSTICAS DOS ELEMENTOS DO SISTEMA DE  
 AMARRAÇÃO DO NAVIO. CABOS DE AMARRAÇÃO E DEFENSAS 

Neste anexo são apresentados os resultados das verificações das características elásticas dos elementos 
do sistema de amarração do navio até ao limite de deformação dos transdutores de força utilizados. No 
caso dos cabos de amarração, esses resultados referem-se a cabos duplos. 

Os gráficos seguintes apresentam os pares de valores força-deformação que resultam dos procedimentos 
de verificação de cada conjunto ‘transdutor de força - associação de molas helicoidais’. Em cada gráfico 
é também indicado o quadrado do coeficiente de correlação, , que resulta de um ajuste linear, pelo 
método dos mínimos quadrados, a esses pares de valores. 

Os resultados são apresentados em valores de modelo físico, e referem-se aos cabos de amarração e às 
defensas utilizados nas duas fases do estudo. 
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Figura C.1 – Verificação das características elásticas dos elementos do sistema de amarração – primeira fase do 
estudo em modelo físico. Cabos de amarração 1 a 6. 
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Figura C.2 – Verificação das características elásticas dos elementos do sistema de amarração – primeira fase do 

estudo em modelo físico. Cabos de amarração 7 a 8 e defensas 1 e 2 (aproximação linear). 
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Figura C.3 – Verificação das características elásticas dos elementos do sistema de amarração. Cabos de 
amarração 1 a 6 do navio KORNATI. 
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Figura C.4 – Verificação das características elásticas dos elementos do sistema de amarração. Cabos de 

amarração 7 a 8 do navio KORNATI e defensas 1 e 2 (aproximação bilinear). 

y = 0.05693x
R² = 0.99978

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fo
rç

a 
(N

)

Alongamento (mm)

Cabo de amarração 7

Cabo de amarração - L=90m
Verif. do conj. TF7 + Molas J5+D4 (Carga)
Verif. do conj. TF7 + Molas J5+D4 (Descarga)
Aprox. linear (Verificação)

y = 0.05059x
R² = 0.99976

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fo
rç

a 
(N

)

Alongamento (mm)

Cabo de amarração 8 (Assimétrico)

Cabo de amarração - L=120m
Verif. do conj. TF8 + Molas K1+I5 (Carga)
Verif. do conj. TF8 + Molas K1+I5 (Descarga)
Aprox. linear (Verificação)

y = 0.04198x
R² = 0.99966

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Fo
rç

a 
(N

)

Alongamento (mm)

Cabo de amarração 8 (Simétrico)

Cabo de amarração - L=167m
Verif. do conj. TF8 + Molas C7+E5 (Carga)
Verif. do conj. TF8 + Molas C7+E5 (Descarga)
Aprox. linear (Verificação)

y = 0.05732x
R² = 0.99699

y = 0.20943x - 1.54877
R² = 0.99910

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

0 4 8 12 16 20 24 28

Fo
rç

a 
(N

)

Alongamento (mm)

Defensa 1

Defensa 1

Verif. do conj. TF9 + Molas I6 (Carga)
Verif. do conj. TF9 + Molas I6 (Descarga)

Aprox. linear - troço 1 (Verificação)
Aprox. linear - troço 2 (Verificação)

y = 0.05622x
R² = 0.99439

y = 0.20630x - 1.53855
R² = 0.99834

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

0 4 8 12 16 20 24 28

Fo
rç

a 
(N

)

Alongamento (mm)

Defensa 2

Defensa 2
Verif. do conj. TF10 + Molas I3 (Carga)
Verif. do conj. TF10 + Molas I3 (Descarga)

Aprox. linear - troço 1 (Verificação)
Aprox. linear - troço 2 (Verificação)



Análise da Interacção de Navios com Dispositivos de Acostagem e Amarração.  
Estudo em Modelo Físico do Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões 
 

686 

 

  



Análise da Interacção de Navios com Dispositivos de Acostagem e Amarração. 
Estudo em Modelo Físico do Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões

 

687 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ANEXO D 
 CALIBRAÇÃO DO MODELO DO NAVIO E 

CARACTERIZAÇÃO DO SEU COMPORTAMENTO DINÂMICO     
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D.  CALIBRAÇÃO DO MODELO DO NAVIO E CARACTERIZAÇÃO DO SEU COMPORTAMENTO 
DINÂMICO                         

D.1. EXPERIÊNCIAS DE CALIBRAÇÃO E DE VERIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES ESTÁTICAS E 
DINÂMICAS DO MODELO DO NAVIO – 1ª FASE DO ESTUDO 

As experiências de calibração e de verificação das propriedades estáticas e dinâmicas do navio foram 
realizadas para uma profundidade de água no interior do tanque de ondas igual a 0.35 m (no modelo). 
Neste contexto, essa profundidade corresponde a águas profundas. 
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D.1.1. EXPERIÊNCIAS DE INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DO NAVIO – BOMBORDO 

1ª Exp. de inclinação transversal (bombordo) 

Carga Descarga 

P      
(N) 

       
(º) 

∆       
(º) 

P      
(N) 

       
(º) 

∆       
(º) 

0.00 -0.05  9.50 -4.90  
4.75 -2.45 2.40 4.75 -2.45 2.45 
9.50 -4.90 2.45 0.00 -0.05 2.40 

∆  =4.85º ∆  =4.85º 

      

 
 

medido 0.0577  m  
Ref. 0.0583  m  
erro -1.0  %  

2ª Exp. de inclinação transversal (bombordo) 

Carga Descarga 

P      
(N) 

       
(º) 

∆      
(º) 

P      
(N)   (º) 

∆      
(º) 

0.00 0.00  9.50 -4.95  
4.75 -2.45 2.45 4.75 -2.50 2.45 
9.50 -4.90 2.45 0.00 -0.05 2.45 

∆  =4.90º ∆  =4.90º 

      

 
 

medido 0.0571  m  
Ref. 0.0583  m  
erro -2.0  %  

3ª Exp. de inclinação transversal (bombordo) 

Carga Descarga 

P      
(N) 

       
(º) 

∆      
(º) 

P      
(N) 

       
(º) 

∆      
(º) 

0.00 0.00  9.50 -4.80  
4.75 -2.40 2.40 4.75 -2.40 2.40 
9.50 -4.80 2.40 0.00 0.00 2.40 

∆  =4.80º ∆  =4.80º 

      

 
 

medido 0.0583  m  
Ref. 0.0583  m  
erro 0.0  %  

Figura D.1 – Resultados de experiências de inclinação transversal do modelo do navio – a bombordo 
(esquerda), com determinação da altura metacêntrica transversal (valores no modelo). 
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D.1.2. EXPERIÊNCIAS DE INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DO NAVIO – ESTIBORDO 

1ª Exp. de inclinação transversal (estibordo) 

Carga Descarga 

P      
(N) 

       
(º) 

∆       
(º) 

P      
(N) 

       
(º) 

∆       
(º) 

0.00 -0.10  9.50 4.75  
4.75 2.25 2.35 4.75 2.30 2.45 
9.50 4.75 2.50 0.00 -0.10 2.40 

∆  =4.85º ∆  =4.85º 

      

 
 

medido 0.0577  m  
Ref. 0.0583  m  
erro -1.0  %  

 

2ª Exp. de inclinação transversal (estibordo) 

Carga Descarga 

P      
(N) 

       
(º) 

∆      
(º) 

P      
(N)   (º) 

∆      
(º) 

0.00 -0.05  9.50 4.80  
4.75 2.35 2.40 4.75 2.35 2.45 
9.50 4.80 2.45 0.00 -0.05 2.40 

∆  =4.85º ∆  =4.85º 

      

 
 

medido 0.0577  m  
Ref. 0.0583  m  
erro -1.0  %  

 

3ª Exp. de inclinação transversal (estibordo) 

Carga Descarga 

P      
(N) 

       
(º) 

∆      
(º) 

P      
(N) 

       
(º) 

∆      
(º) 

0.00 -0.05  9.50 4.85  
4.75 2.40 2.45 4.75 2.40 2.45 
9.50 4.85 2.45 0.00 -0.05 2.45 

∆  =4.90º ∆  =4.90º 

      

 
 

medido 0.0571  m  
Ref. 0.0583  m  
erro -2.0  %  

 

Figura D.2 – Resultados de experiências de inclinação transversal do modelo do navio – a estibordo 
(esquerda), com determinação da altura metacêntrica transversal (valores no modelo). 
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D.1.3. CURVAS DE DECAIMENTO DA OSCILAÇÃO DE BALANÇO DO NAVIO LIVRE 

Figura D.3 – Curvas de decaimento da oscilação de balanço (valores no modelo). 

Quadro D.1 – Quadro-síntese de resultados [S04 T02 K02]. 

Períodos naturais da oscilação de balanço -  (valores no modelo físico)  médio (s) 

Exp. B1 B2 B3 B4 modelo protótipo  

#   (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s) 1.2630 12.63 

1 1.292 1.250 1.250 1.292 1.250 1.250 1.250 1.250   
2 1.250 1.250 1.250 1.250 1.292 1.292 1.250 1.250   

3 1.250 1.292 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.292 λ médio (s-1) 

4 1.292 1.250 1.292 1.292 1.250 1.250 1.292 1.250 modelo protótipo  

5 1.250 1.250 1.250 1.250 1.292 1.292 1.250 1.250 0.0864 0.0086 

6 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.292   
7 1.250 1.292 1.250 1.292 1.250 1.292 1.292 1.250   

8 1.292 1.250 1.292 1.250 1.292 1.250 1.250 1.250 δ médio (-) 

9 … … … … … … … … modelo protótipo  

Média 1.266 1.260 1.260 1.266 1.266 1.266 1.260 1.260 0.1087 0.1087 
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4ª  Exp. Oscilação de Balanço (B4)

Oscilação de balanço
Máximos osc. balanço
Mínimos osc. balanço
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Amp. máxima
20% da Amp. mínima

Ajuste aos máximos 
=8.729º |  =0.109 | =0.997 

 

Ajuste aos mínimos 
=-8.587º |  =0.109 | =0.995

Ajuste aos máximos 
=9.352º |  =0.110 | =0.992 

 

Ajuste aos mínimos 
=-9.120º |  =0.110 | =0.997

Ajuste aos máximos 
=7.857º |  =0.107 | =0.996 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.725º|  =0.107 | =0.993 

Ajuste aos máximos 
=7.499º |  =0.111 | =0.991 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.452º|  =0.111 | =0.986 
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D.1.4. EXPERIÊNCIAS DE INCLINAÇÃO LONGITUDINAL DO NAVIO – PROA 

1ª Exp. de inclinação longitudinal (proa) 

Carga 

P (N)  (º) ∆ (º) 

0.0 0.02  
24.0 0.45 0.43 
48.0 0.90 0.45 
72.0 1.35 0.45 

∆  =1.33º 

   
medido 3.123 m 

Ref. 3.141 m 
erro -0.6% 

 

2ª Exp. de inclinação longitudinal (proa) 

Carga 

P (N)  (º) ∆  (º) 

0.0 0.01  
24.0 0.46 0.45 
48.0 0.92 0.46 
72.0 1.39 0.47 

∆  =1.38º 

   
medido 3.009 m 

Ref. 3.141 m 
erro -4.2% 

 

3ª Exp. de inclinação longitudinal (proa) 

Carga 

P (N)  (º) ∆  (º) 

0.0 0.03  
24.0 0.45 0.42 
48.0 0.88 0.43 
72.0 1.33 0.45 

∆  =1.30º 

   
medido 3.195 m 

Ref. 3.141 m 
erro +1.7% 

 

Figura D.4 – Resultados das experiências de inclinação longitudinal do modelo do navio – caimento à 
proa, com determinação da altura metacêntrica longitudinal (valores no modelo). 
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D.1.5. EXPERIÊNCIAS DE INCLINAÇÃO LONGITUDINAL DO NAVIO – POPA 

1ª Exp. de inclinação longitudinal (popa) 

Carga 

P (N)  (º) ∆  (º) 

0.0 0.03  
24.0 -0.33 0.36 
48.0 -0.70 0.37 
72.0 -1.05 0.35 

∆  =1.08º 

   
medido 3.276 m 

Ref. 3.141 m 
erro +4.3% 

 

2ª Exp. de inclinação longitudinal (popa) 

Carga 

P (N)  (º) ∆ (º) 

0.0 -0.02  
24.0 -0.40 0.38 
48.0 -0.76 0.36 
72.0 -1.10 0.34 

∆  =1.08º 

   
medido 3.276 m 

Ref. 3.141 m 
erro -4.3% 

 

Figura D.5 – Resultados das experiências de inclinação longitudinal do modelo do navio – caimento à 
popa, com determinação da altura metacêntrica longitudinal (valores no modelo). 

 

D.1.6. CURVAS DE DECAIMENTO DA OSCILAÇÃO DE CABECEIO DO NAVIO LIVRE 

A Figura D.6 apresenta, como exemplo, as curvas de decaimento da oscilação de cabeceio referentes a 
duas experiências de verificação da distribuição longitudinal de massas do modelo do navio, efectuadas 
para uma profundidade de água no tanque de ondas igual a 0.35 m. Apesar das dificuldades associadas 
à caracterização do comportamento do navio segundo este modo de oscilação, e da forte dependência 
do momento de inércia adicionado segundo o modo de oscilação de cabeceio em fase com a aceleração 
angular dessa oscilação, os resultados obtidos (Quadro D.2) são muito próximos do valor de referência 
apresentado no Quadro 6.1 para o período natural do modo de oscilação de cabeceio (9.8 s). Na análise 
crítica dos resultados obtidos é importante ter em atenção, quer o grau de amortecimento deste modo 
de oscilação do navio, quer a frequência de aquisição utilizada na medição dos movimentos (24 Hz no 
modelo). Com efeito, o intervalo de tempo entre aquisições consecutivas foi de 0.42 s, em valores de 
protótipo. 
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Figura D.6 – Curvas de decaimento da oscilação de cabeceio (valores no modelo). 

Quadro D.2 – Quadro-síntese de resultados. 

Períodos naturais da oscilação de cabeceio -  (valores no modelo físico) 

Exp. C1 C2  médio (s) 

#   (s)  (s)  (s)  (s) modelo protótipo  

1 1.125 1.042 1.083 1.000 1.026 10.26 
2 0.958  0.958    

Média 1.042 1.042 1.021 1.000 Refª 9.8 
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D.2. EXPERIÊNCIAS DE VERIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES ESTÁTICAS E DINÂMICAS DO MODELO 
DO NAVIO – 2ª FASE DO ESTUDO 

Nesta secção são apresentados os resultados de algumas experiências de verificação da distribuição de 
massas do modelo do navio petroleiro. Estas experiências foram realizadas para uma profundidade de 
água no tanque de ondas igual a 0.45 m (valor no modelo), que é ligeiramente superior à considerada 
na primeira fase do estudo. Neste contexto, essa profundidade de água corresponde a águas profundas. 
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D.2.1. EXPERIÊNCIAS DE INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DO NAVIO - BOMBORDO 

1ª Exp. de inclinação transversal (bombordo) 

Carga Descarga 

P (N)  (º) ∆  (º) P (N)  (º) ∆  (º) 

0.00 0.00  9.50 -4.70  
4.75 -2.40 2.40 4.75 -2.40 2.30 
9.50 -4.70 2.30 0.00 0.10 2.50 

∆  =4.70º ∆  =4.80º 
      

 
 

medido 0.0590  m  
Ref. 0.0583  m  
erro 1.1  %  

 

2ª Exp. de inclinação transversal (bombordo) 

Carga Descarga 

P (N)  (º) ∆  (º) P (N)  (º) ∆  (º) 

0.00 0.00  9.50 -4.80  
4.75 -2.45 2.45 4.75 -2.40 2.40 
9.50 -4.80 2.35 0.00 0.05 2.45 

∆  =4.80º ∆  =4.85º 
      

 
 

medido 0.0581  m  
Ref. 0.0583  m  
erro -0.4  %  

 

3ª Exp. de inclinação transversal (estibordo) 

Carga Descarga 

P (N)  (º) ∆  (º) P (N)  (º) ∆  (º) 

0.00 0.00  9.50 4.75  
4.75 2.40 2.40 4.75 2.40 2.35 
9.50 4.75 2.35 0.00 -0.05 2.45 

∆  =4.75º ∆  =4.80º 
      

 
 

medido 0.0587  m  
Ref. 0.0583  m  
erro 0.6  %  

 

4ª Exp. de inclinação transversal (estibordo) 

Carga Descarga 

P (N)  (º) ∆  (º) P (N)  (º) ∆  (º) 

0.00 0.00  9.50 4.80  
4.75 2.45 2.45 4.75 2.45 2.35 
9.50 4.80 2.35 0.00 0.00 2.45 

∆  =4.80º ∆  =4.80º 
      

 
 

medido 0.0584  m  
Ref. 0.0583  m  
erro 0.1  %  

 

Figura D.7 – Resultados das experiências de inclinação transversal do navio: determinação da altura 
metacêntrica transversal (valores no modelo). 
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D.2.2. CURVAS DE DECAIMENTO DA OSCILAÇÃO DE BALANÇO DO NAVIO LIVRE 

Figura D.8 – Curvas de decaimento da oscilação de balanço (valores no modelo). 

Quadro D.3 – Quadro-síntese de resultados [PS00 T00 K01]. 

Períodos naturais da oscilação de balanço -  (valores no modelo físico)  médio (s) 

Exp. B1 B2   modelo protótipo  

#   (s)  (s)  (s)  (s)     1.246 12.46 

1 1.250 1.250 1.250 1.292       
2 1.250 1.250 1.250 1.250       

3 1.250 1.250 1.250 1.250     λ médio (s-1) 

4 1.250 1.250 1.250 1.250     modelo protótipo  

5 1.250 1.250 1.250 1.250     0.0833 0.0083 

6 1.250 1.250 1.208 1.208       
7 1.208 1.208 1.250 1.250       

8 1.250 1.250 1.250 1.250     δ médio (-) 

9 … … … …     modelo protótipo  

Média 1.245 1.245 1.245 1.250     0.1038 0.1038 
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2ª Exp. Oscilação de Balanço (B2)

Oscilação de balanço
Máximos osc. balanço
Mínimos osc. balanço
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Amp. máxima
20% da Amp. mínima

Ajuste aos máximos 
=10.26º |  =0.103 | =0.992 

 

Ajuste aos mínimos 
=-9.947º |  =0.103 | =0.990

Ajuste aos máximos 
=9.751º |  =0.105 | =0.995 

 

Ajuste aos mínimos 
=-10.05º |  =0.105 | =0.991
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D.3. CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO DINÂMICO DO NAVIO LIVRE  

No decurso do estudo foram realizadas experiências com o intuito de caracterizar o comportamento do 
navio livre, para diferentes profundidades de água no tanque de ondas. As profundidades consideradas 
foram (valores do modelo): 
• 35 cm  – experiências de calibração do navio, que correspondem, neste contexto, a águas profundas 

(ver anexo D.1); 
• 30 e 25 cm – profundidades intermédias; 
• 20, 18 e 16 cm – profundidades de água junto ao cais que correspondem, sensivelmente, ao nível 

máximo da água numa preia-mar de águas vivas, ao nível médio da água do mar e ao nível associado 
ao zero hidrográfico. 

Neste anexo são apresentados os resultados das experiências realizadas para a profundidade de água de 
20 cm. Os resultados das restantes experiências não foram analisados na presente dissertação. 
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Figura D.9 – Curvas de decaimento da oscilação de balanço para uma profundidade de água de 0.20 m (valores 
no modelo). 

Quadro D.4 – Quadro-síntese de resultados [S04 T08 K08]. 

Períodos naturais da oscilação de balanço -  (valores no modelo físico)  médio (s) 

Exp. B1 B2 B3 B4 modelo protótipo  

#   (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s) 1.346 13.46 

1 1.333 1.375 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333   
2 1.375 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333   

3 1.333 1.333 1.375 1.375 1.375 1.375 1.333 1.375 λ médio (s-1) 

4 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.375 1.333 modelo protótipo  

5 1.375 1.375 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 0.1275 0.0128 

6 1.333 1.333 1.375 1.375 1.375 1.375 1.333 1.375   
7 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.375 1.333   

8 1.375 1.375 1.333 1.375 1.333 1.333 1.333 1.333 δ médio (-) 

9 … … … … … … … … modelo protótipo  

Média 1.349 1.349 1.344 1.349 1.344 1.344 1.344 1.344 0.1716 0.1716 
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3ª Exp. Oscilação de Balanço (B3)
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4ª  Exp. Oscilação de Balanço (B4)

Oscilação de balanço
Máximos osc. balanço
Mínimos osc. balanço
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Amp. máxima
20% da Amp. mínima

Ajuste aos máximos 
=9.518º |  =0.171 | =0.990 

 

Ajuste aos mínimos 
=-9.208º |  =0.171| =0.991 

Ajuste aos máximos 
=8.974º |  =0.167 | =0.987 

 

Ajuste aos mínimos 
=-8.508º |  =0.167| =0.994 

Ajuste aos máximos 
=8.729º |  =0.186| =0.996 

 

Ajuste aos mínimos 
=-8.676º|  =0.186 | =0.994 

Ajuste aos máximos 
=8.860º |  =0.177 | =0.992 

 

Ajuste aos mínimos 
=-8.548º|  =0.177 | =0.996 
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D.4. CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO DINÂMICO DO NAVIO AMARRADO NO CAIS 

Neste anexo são apresentados os resultados das experiências de decaimento “livre” das oscilações do 
navio amarrado, segundo cada um dos seus seis graus de liberdade. Estas experiências permitem a 
determinação de alguns parâmetros caracterizadores do comportamento dinâmico do navio amarrado, 
nomeadamente dos seus períodos naturais de oscilação e do decréscimo logarítmico (amortecimento) 
das suas oscilações, .  

As experiências de decaimento livre foram realizadas com o navio amarrado no cais, em condições de 
águas paradas (sem ondas) e para a profundidade de água de teste. Nas experiências cujos resultados 
aqui se apresentam, as forças inicialmente aplicadas nos cabos de amarração foram as correspondentes 
à condição de pré-tensão normal, simularam-se defensas de baixo atrito (defensas-base) e considerou-
se uma profundidade de água junto ao cais igual a 0.18 m (no modelo), que corresponde sensivelmente 
ao nível médio da água do mar. 

Notas sobre os resultados das experiências realizadas 

Nas curvas de decaimento da oscilação de avanço resultantes de experiências realizadas por aplicação 
de uma força à popa do navio, apenas foram considerados válidos os dois primeiros máximos positivos. 
A exclusão do terceiro máximo resulta de este ter associada uma amplitude ligeiramente superior à do 
máximo que o antecedeu.  

É possível ajustar uma expressão do tipo da Equação (6.12) aos dois primeiros máximos positivos da 
curva de decaimento da oscilação de avanço, mas os resultados desse ajuste são claramente diferentes 
dos que resultam dos ajustes efectuados com base em três pontos (quer esses pontos se refiram a 
máximos ou a mínimos). Por esse motivo, os resultados dos ajustes a 2 pontos não foram considerados 
na determinação dos parâmetros médios e são apresentados nos gráficos a vermelho. 

Como as oscilações de avanço, deriva, arfagem e cabeceio são fortemente amortecidas, não se torna 
viável considerar apenas as oscilações da curva de decaimento com uma amplitude superior a um 
determinado valor de referência (e.g. 20% da amplitude máxima da oscilação do navio), para efeitos 
da definição do período natural e da caracterização do amortecimento dessas oscilações, contrariamente 
ao que se verifica com as oscilações de balanço e da guinada. 

Nas experiências que visaram a determinação das curvas de decaimento livre das oscilações de deriva, 
o navio amarrado, por aplicação de forças com uma direcção transversal ao seu eixo longitudinal, foi, 
numa primeira fase, afastado do cais uma determinada distância (Pinicial – l). Na segunda fase, as forças 
transversais aplicadas no navio aproximaram-no do cais, conduzindo à deformação máxima das defensas 
(Pinicial – 2). Em qualquer uma das situações, com a retirada das forças aplicadas, o navio ficou a oscilar 
livremente.  

Os resultados obtidos segundo o modo de balanço são apresentados no anexo D.5. Para este modo de 
oscilação foram realizadas quatro experiências em que o navio amarrado foi, inicialmente, inclinado 
para bombordo. 

As experiências de decaimento livre da oscilação de guinada consistiram na aplicação de uma força no 
navio, com uma direcção transversal ao cais, e que passava pelo ponto de contacto do casco do navio 
com a defensa. Da aplicação dessas forças resultava a deformação máxima (compressão) da defensa 
nº1 (proa) ou da defensa nº2 (popa). Quando a força era retirada, o navio ficava a oscilar em torno da 
sua posição de equilíbrio. 

Como as oscilações de cabeceio e de arfagem são muito amortecidas apenas é possível, no melhor dos 
casos, fazer um ajustar a dois pontos (máximos ou mínimos). Após esta fase inicial, a amplitude das 
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oscilações do navio é pequena e praticamente constante (varia muito lentamente). Estas oscilações 
deverão resultar de efeitos secundários (reflexão de ondas geradas pelo navio nas primeiras oscilações) 
e por conseguinte não são consideradas na análise efectuada. 

Nos quadros-síntese de resultados são apresentados os períodos das oscilações individuais do navio 
amarrado determinados considerando as amplitudes máximas das oscilações (valores positivos), , 
e as amplitudes mínimas das oscilações (valores negativos), . São também apresentados os valores 
médios do período natural, da constante  e do decréscimo logarítmico, , quer em valores de modelo 
físico (MF), quer de protótipo (P). 

O Quadro D.5 indica as experiências realizadas segundo cada um dos modos de oscilação do navio 
amarrado. 

Quadro D.5 – Experiências realizadas segundo cada modo de oscilação do navio. 

Modo de oscilação Experiências realizadas 

Avanço quatro à proa e três à popa 

Deriva duas na Pinicial - 1 e duas na Pinicial - 2 

Arfagem duas à proa 

Balanço quatro com inclinação do navio para bombordo 

Cabeceio duas à proa e duas à popa 

Guinada três à proa e três à popa 
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D.4.1. MODO DE OSCILAÇÃO DE AVANÇO 

Figura D.10 – Curvas de decaimento da oscilação de avanço – deslocamento inicial à proa (valores no modelo). 

Quadro D.6 – Quadro-síntese de resultados, valores no modelo físico (MF) e no protótipo (P). 

Períodos naturais da oscilação de avanço -  (valores no modelo físico) 

Exp. A1 A2 A3 A4 

#   (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s) 

1 8.000 7.625 8.042 7.667 7.917 7.542 8.000 7.625 
2 6.875 5.375 6.875 4.541 6.916 5.625 7.000 5.500 

Média  7.438 6.500 7.459 6.104 7.417 6.583 7.500 6.563 
         
         

 médio (s) * médio (s)  λ médio (s-1) δ médio (-) 

MF P  MF P   MF P  MF P  

6.945 69.45 7.802 78.02  0.1544 0.01544 1.065 1.065 

* Média das primeiras oscilações (1ª oscilação entre picos positivos e 1ª entre picos negativos). 
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4ª Exp. Oscilação de Avanço - Proa (A4) 

Oscilação de avanço
Máximos osc. avanço
Mínimos osc. avanço
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Ampl. máxima
20% da Ampl. mínima

Ajuste aos máximos 
=150.3º |  =1.038 | =0.982 

 

Ajuste aos mínimos 
=-163.9º |  =1.089 | =0.954

Ajuste aos máximos 
=256.2º |  =1.040 | =0.977 

 

Ajuste aos mínimos 
=-302.5º |  =1.058 | =0.968

Ajuste aos máximos 
=189.6º |  =1.102 | =0.976 

 

Ajuste aos mínimos 
=-233.4º |  =1.126 | =0.965

Ajuste aos máximos 
=238.8º |  =1.060 | =0.976 

 

Ajuste aos mínimos 
=-263.8º |  =1.009 | =0.968
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Figura D.11 – Curvas de decaimento da oscilação de avanço – deslocamento inicial à popa (valores no modelo). 

Quadro D.7 – Quadro-síntese de resultados, valores no modelo físico (MF) e no protótipo (P). 

Períodos naturais da oscilação de avanço -  (valores no modelo físico) 

Exp. A5 A6 A7  

#   (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)   

1 6.834 7.833 7.125 7.917 7.250 7.917   
2 4.916 5.500 4.750 5.791 4.666 6.000   

Média  5.875 6.667 5.938 6.854 5.958 6.959   
         
         

 médio (s) * médio (s)  λ ** médio (s-1) δ** médio (-) 

MF P  MF P   MF P  MF P  

6.375 63.75 7.479 74.79  0.1591 0.01591 1.086 1.086 

* Média das primeiras oscilações (1ª oscilação entre picos positivos e 1ª entre picos negativos). 
** São considerados apenas os resultados do ajuste efectuado aos mínimos da curva de decaimento da oscilação 

de avanço (ajuste da curva a 3 pontos). 
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7ª Exp. Oscilação de Avanço - Popa (A7) 

Oscilação de avanço
Máximos osc. avanço
Mínimos osc. avanço
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Ampl. máxima
20% da Ampl. mínima

Ajuste aos máximos 
=878.4º |  =2.040 | =1.000 

 

Ajuste aos mínimos 
=-165.5º |  =1.093 | =0.982

Ajuste aos máximos 
=505.0º |  =1.543 | =1.000 

 

Ajuste aos mínimos 
=-186.3º |  =1.097 | =0.973

Ajuste aos máximos 
=809.9º |  =1.622 | =1.000 

 

Ajuste aos mínimos 
=-219.6º |  =1.067 | =0.968
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D.4.2. MODO DE OSCILAÇÃO DE DERIVA 

Figura D.12 – Curvas de decaimento da oscilação de deriva (valores no modelo): Pinicial 1 – na fase inicial o navio 
é afastado das defensas; Pinicial 2 – na fase inicial o navio está em contacto com as defensas. 

Quadro D.8 – Quadro-síntese de resultados, valores no modelo físico (MF) e no protótipo (P). 

Períodos naturais da oscilação de deriva -  (valores no modelo físico) 

Exp. D1 D2 D3 D4 

#   (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s) 

1 8.250 7.708 8.792 8.833 7.833 8.458 8.292 8.417 
2 6.500 4.958 9.083 8.750 - - 6.750 4.625 6.708 

Média  7.375 6.333 8.938 8.792 7.833 7.604 6.458 7.563 
         

Exp. 
 médio (s) * médio (s) λ médio (s-1) δ médio (-) 

MF P  MF P  MF P  MF P  

Pinicial 1 7.859 78.59 8.396 83.96 0.1467 0.01467 1.117 1.117 

Pinicial 2 7.365 73.62 8.250 82.50 0.1666 0.01666 1.218 1.218 

média 7.612 76.12 8.323 83.23 0.1566 0.01566 1.167 1.167 

* Média das primeiras oscilações (1ª oscilação entre picos positivos e 1ª entre picos negativos). 
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4ª Exp. Oscilação de Deriva - Pinicial 2 (D4) 

Oscilação de deriva
Máximos osc. deriva
Mínimos osc. deriva
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Ampl. máxima
20% da Ampl. mínima

Ajuste aos máximos 
=131.2º |  =1.211 | =0.981 

 

Ajuste aos mínimos 
=-228.0º |  =1.227 | =1.000

Ajuste aos máximos 
=325.2º |  =1.322 | =0.994 

 

Ajuste aos mínimos 
=-85.83º |  =0.957 | =0.952

Ajuste aos máximos 
=69.08º |  =0.981 | =0.990 

 

Ajuste aos mínimos 
=-82.71º |  =1.048 | =0.990

Ajuste aos máximos 
=176.4º |  =1.560 | =1.000 

 

Ajuste aos mínimos 
=-62.20º |  =1.033 | =0.970
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D.4.3. MODO DE OSCILAÇÃO DE ARFAGEM 

(As curvas de decaimento da oscilação de arfagem resultam da análise do comportamento do navio amarrado, 
segundo este modo de oscilação, nas experiências de decaimento livre da oscilação de cabeceio realizadas por 

aplicação de uma força à proa do navio)  

 

Figura D.13 – Curvas de decaimento da oscilação de arfagem (valores no modelo).   

Quadro D.9 – Quadro-síntese de resultados, valores no modelo físico (MF) e no protótipo (P). 

Períodos naturais da oscilação de avanço -  (valores no modelo físico) 

Exp. AR1 AR2   

#   (s)  (s)  (s)  (s)     

1 1.667 1.667 1.667 1.625     

         

Exp. 
 médio (s) * médio (s) λ médio (s-1) δ médio (-) 

MF P  MF P  MF P  MF P  

à proa 1.656 16.56 1.656 16.56 0.8849 0.08849 1.463 1.463 
à popa - - - -  - - - -  - - - -  - - - -  

média 1.656 16.56 1.656 16.56 0.8849 0.08849 1.463 1.463 

* Média das primeiras oscilações (1ª oscilação entre picos positivos e 1ª entre picos negativos). 
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2ª Exp. Oscilação Arfagem (Ar2) 

Oscilação de arfagem
Máximos osc. arfagem
Mínimos osc. arfagem
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Ampl. máxima
20% da Ampl. mínima

Ajuste aos máximos 
=181.0º |  =3.339 | =1.000 

 

Ajuste aos mínimos 
=-25.11º |  =1.642 | =1.000

Ajuste aos máximos 
=29.20º |  =1.335 | =1.000 

 

Ajuste aos mínimos 
=-29.76º |  =1.412 | =1.000
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D.4.4. MODO DE OSCILAÇÃO DE CABECEIO 

Figura D.14 – Curvas de decaimento da oscilação de cabeceio (valores no modelo). Excitação do navio à proa 
(em cima) e excitação à popa (em baixo).  

Quadro D.10 – Quadro-síntese de resultados, valores no modelo físico (MF) e no protótipo (P). 

Períodos naturais da oscilação de avanço -  (valores no modelo físico) 

Exp. C1 C2 C3 C4 

#   (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s) 

1 1.125 1.375 1.125 1.375 1.542 - - 1.500 - - 

         

Exp. 
 médio (s) * médio (s) λ médio (s-1) δ médio (-) 

MF P  MF P  MF P  MF P  

à proa 1.250 12.50 1.250 12.50 2.054 0.2054 2.526 2.526 
à popa 1.521 15.21 1.521 15.21 2.150 0.2150 3.274 3.274 

média 1.386 13.86 1.386 13.86 2.102 0.2102 2.900 2.900 

Nota: A obtenção de períodos naturais diferentes nas experiências realizadas por excitação do navio à popa e à 
proa deve-se, em parte, à consideração, no primeiro caso, da média de  e  e, no segundo caso, apenas 
de , uma vez que não foi possível definir . 
* Média das primeiras oscilações (1ª oscilação entre picos positivos e 1ª entre picos negativos, quando possível). 
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4ª Exp. Oscilação Cabeceio - Popa (C4) 

Oscilação de cabeceio
Máximos osc. cabeceio
Mínimos osc. cabeceio
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Ampl. máxima
20% da Ampl. mínima

Ajuste aos máximos 
=64.92º |  =2.656 | =1.000 

 

Ajuste aos mínimos 
=-12.50º |  =2.366 | =1.000

Ajuste aos máximos 
=70.45º |  =2.707 | =1.000 

 

Ajuste aos mínimos 
=-10.46º |  =2.375 | =1.000

Ajuste aos máximos 
=25.93º |  =3.592 | =1.000 

Ajuste aos máximos 
=18.44º |  =2.955 | =1.000 
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D.4.5. MODO DE OSCILAÇÃO DE GUINADA 

Figura D.15 – Curvas de decaimento da oscilação de guinada – defensa nº1 (proa) com deformação máxima na 
situação inicial (valores no modelo). 

Quadro D.11 – Quadro-síntese de resultados, valores no modelo físico (MF) e no protótipo (P). 

Períodos naturais da oscilação de avanço -  (valores no modelo físico) 

Exp. G1 G2 G3  

#   (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)   

1 5.542 5.750 5.667 5.833 5.458 5.833   
2 5.541 5.917 5.416 5.667 5.459 5.750   
3 5.167 5.125 5.125 5.041 5.000 5.042   

Média 5.417 5.597 5.403 5.514 5.306 5.542   
         

 médio (s) * médio (s)  λ médio (s-1) δ médio (-) 

MF P  MF P   MF P  MF P  

5.463 54.63 5.681 56.81  0.0835 0.00835 0.4565 0.4565 

* Média das primeiras oscilações (1ª oscilação entre picos positivos e 1ª entre picos negativos) 
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3ª Exp. Oscilação de Guinada - DF1 (G3) 

Oscilação de guinada
Máximos osc. guinada
Mínimos osc. guinada
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Ampl. máxima
20% da Ampl. mínima

Ajuste aos máximos 
=2.262º |  =0.390 | =0.964 

 

Ajuste aos mínimos 
=-2.717º |  =0.465 | =0.999

Ajuste aos máximos 
=2.636º |  =0.422 | =0.973 

 

Ajuste aos mínimos 
=-3.248º |  =0.499 | =0.999

Ajuste aos máximos 
=1.955º |  =0.439 | =0.947 

 

Ajuste aos mínimos 
=-2.344º |  =0.525 | =1.000
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Figura D.16 – Curvas de decaimento da oscilação de guinada – defensa nº2 (popa) com deformação máxima na 

situação inicial (valores no modelo). 

Quadro D.12 – Quadro-síntese de resultados, valores no modelo físico (MF) e no protótipo (P). 

Períodos naturais da oscilação de avanço -  (valores no modelo físico) 

Exp. G4 G5 G6  

#  TMAX (s) TMIN (s)  (s)  (s)  (s)  (s)   

1 5.709 5.292 5.708 5.334 5.791 5.375   
2 5.625 5.500 5.875 5.500 5.667 5.458   
3 5.000 4.792 4.875 5.125 5.000 5.125   

Média 5.445 5.195 5.486 5.320 5.486 5.319   
         

 médio (s) * médio (s)  λ médio (s-1) δ médio (-) 

MF P  MF P   MF P  MF P  

5.375 53.75 5.535 55.35  0.0881 0.00881 0.4747 0.4747 

* Média das primeiras oscilações (1ª oscilação entre picos positivos e 1ª entre picos negativos) 
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6ª Exp. Oscilação de Guinada - DF2 (G6) 

Oscilação de guinada
Máximos osc. guinada
Mínimos osc. guinada
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Ampl. máxima
20% da Ampl. mínima

Ajuste aos máximos 
=2.062º |  =0.610 | =0.999 

 

Ajuste aos mínimos 
=-1.381º |  =0.398 | =0.923

Ajuste aos máximos 
=2.615º |  =0.526 | =1.000 

 

Ajuste aos mínimos 
=-1.905º |  =0.435 | =0.929

Ajuste aos máximos 
=2.376º |  =0.510 | =0.995 

 

Ajuste aos mínimos 
=-1.558º |  =0.370 | =0.937
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D.5. INFLUÊNCIA DAS FORÇAS DE ATRITO DESENVOLVIDAS NA INTERFACE DO NAVIO COM AS 
DEFENSAS NO COMPORTAMENTO DO NAVIO AMARRADO SEGUNDO O MODO DE BALANÇO 

Neste anexo são apresentados os resultados das experiências de decaimento “livre” da oscilação de 
balanço. Estas experiências foram realizadas com o objectivo de analisar a influência das forças de 
atrito desenvolvidas na interface do casco do navio com as defensas, nos parâmetros caracterizadores 
do comportamento dinâmico do navio amarrado, nomeadamente no período natural de oscilação, , e 
no decréscimo logarítmico, . 

Consideraram-se duas superfícies de contacto da defensa com o navio, duas condições de pré-tensão 
nos cabos de amarração e duas profundidades de água, . Os resultados são apresentados pela ordem 
definida no Quadro D.13. 

Quadro D.13 – Sequência de apresentação dos resultados das experiências de decaimento livre. 

# Condição de pré-tensão Tipo de defensas  (m) 
Nº de exp. 
realizadas 

1 pré-tensão normal defensas-base 

0.18 4 
2 pré-tensão normal defensas em EPDM 

3 pré-tensão extra defensas em EPDM 

4 pré-tensão extra defensas-base 

5 pré-tensão normal defensas-base 
0.20 3 

6 pré-tensão extra defensas-base 

 

O período natural determinado para cada uma das experiências de decaimento livre resulta da média 
dos períodos das primeiras quatro oscilações de balanço do navio. Na condição de teste em que a 
oscilação de balanço do navio era mais fortemente amortecida (defensas em EPDM e condição de pré-
tensão extra) apenas se consideram as três primeiras oscilações. O período natural da oscilação de 
balanço em cada uma das condições de teste foi determinado com base na média dos resultados das 
experiências realizadas, Quadro D.13. 

Como o parâmetro de decréscimo logarítmico apresenta maior variabilidade que o período natural da 
oscilação de balanço, nos testes realizados com uma profundidade de água de 0.18 m optou-se pela 
consideração apenas dos resultados das três experiências que mais se aproximavam da média. Os 
resultados da experiência que não foi considerada são apresentados a vermelho.  

Como para a profundidade de água de 0.20 m apenas foram realizadas três experiências de decaimento 
livre, e porque os resultados obtidos se encontrarem relativamente próximos, nenhuma das experiências 
foi excluída.  

Nos quadros-síntese de resultados são apresentados os períodos das oscilações individuais do navio 
amarrado, determinados considerando as amplitudes máximas das oscilações (valores positivos), , 
e as amplitudes mínimas das oscilações (valores negativos), . São também apresentados os valores 
médios do período natural, da constante  do ajuste não-linear efectuado e do decréscimo logarítmico, 

, quer em valores de modelo físico (MF), quer de protótipo (P). 
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D.5.1. CONDIÇÃO DE PRÉ-TENSÃO NORMAL E DEFENSAS-BASE                                    
PROFUNDIDADE DE ÁGUA IGUAL A 0.18 M (NO MODELO) 

Figura D.17 – Curvas de decaimento da oscilação de balanço (valores no modelo). 

Quadro D.14 – Quadro-síntese de resultados [S11 T41 K42]. 

Períodos naturais da oscilação de balanço -  (valores no modelo físico)   médio (s) 

Exp. B1 B2 B3 B4  MF P 

#   (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  1.401 14.01 

1 1.375 1.375 1.375 1.417 1.417 1.375 1.417 1.417    

2 1.417 1.375 1.375 1.375 1.417 1.375 1.375 1.375  λ médio (s-1) 

3 1.375 1.417 1.417 1.417 1.375 1.417 1.417 1.417  MF P 

4 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417  0.1947 0.0195 

5 1.458 1.500 1.458 1.542 1.458 1.542 1.458 1.542    

6 1.500 1.542 1.542 1.542 1.625 1.542 1.542 1.500  δ médio (-) 

7 … … … … … … … …  MF P 

Média 1.396 1.396 1.396 1.406 1.406 1.396 1.406 1.406  0.2725 0.2725 
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4ª  Exp. Oscilação de Balanço (B4)

Oscilação de balanço
Máximos osc. balanço
Mínimos osc. balanço
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Amp. máxima
20% da Amp. mínima

Ajuste aos máximos 
=5.093º |  =0.266 | =0.990 

 

Ajuste aos mínimos 
=-5.392º |  =0.266 | =0.990

Ajuste aos máximos 
=7.693º |  =0.300 | =0.998 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.742º |  =0.301 | =0.997

Ajuste aos máximos 
=5.740º |  =0.282 | =1.000 

 

Ajuste aos mínimos 
=-5.781º |  =0.286 | =0.998

Ajuste aos máximos 
=6.508º |  =0.267 | =0.995 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.143º |  =0.268 | =0.992
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D.5.2. CONDIÇÃO DE PRÉ-TENSÃO NORMAL E DEFENSAS EM EPDM 
PROFUNDIDADE DE ÁGUA IGUAL A 0.18 M (NO MODELO) 

Figura D.18 – Curvas de decaimento da oscilação de balanço (valores no modelo). 

Quadro D.15 – Quadro-síntese de resultados [S11 T72 K71]. 

Períodos naturais da oscilação de balanço -  (valores no modelo físico)  médio (s) 

Exp. B1 B2 B3 B4 MF P 

#   (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s) 1.395 13.95 

1 1.417 1.375 1.458 1.375 1.417 1.417 1.417 1.375   

2 1.417 1.375 1.375 1.375 1.417 1.375 1.375 1.375 λ médio (s-1) 

3 1.375 1.375 1.417 1.375 1.375 1.417 1.375 1.417 MF P 

4 1.375 1.417 1.375 1.417 1.417 1.375 1.417 1.375 0.2348 0.0235 

5 1.625 1.958 1.542 2.000 1.583 1.917 1.583 0.958   

6 … … 1.875 1.417 1.708 1.917 0.125 1.125 δ médio (-) 

7 … … … … … … … … MF P 

Média 1.396 1.385 1.406 1.385 1.406 1.396 1.396 1.385 0.3275 0.3275 
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4ª Exp. Oscilação de Balanço (B4)

Oscilação de balanço
Máximos osc. balanço
Mínimos osc. balanço
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Amp. máxima
20% da Amp. mínima

Ajuste aos máximos 
=6.724º |  =0.321 | =0.989 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.600º |  =0.321 | =0.974

Ajuste aos máximos 
=7.367º |  =0.338 | =0.996 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.901º |  =0.338 | =0.982

Ajuste aos máximos 
=7.260º |  =0.324 | =0.986 

 

Ajuste aos mínimos 
=-8.354º |  =0.323 | =0.979

Ajuste aos máximos 
=6.335º |  =0.283 | =0.973 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.426º |  =0.284| =0.956 
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D.5.3. CONDIÇÃO DE PRÉ-TENSÃO EXTRA E DEFENSAS EM EPDM 
PROFUNDIDADE DE ÁGUA IGUAL A 0.18 M (NO MODELO) 

Figura D.19 – Curvas de decaimento da oscilação de balanço (valores no modelo). 

Quadro D.16 – Quadro-síntese de resultados [S12 T39 K35]. 

Períodos naturais da oscilação de balanço -  (valores no modelo físico)   médio (s) 

Exp. B1 B2 B3 B4  MF P 

#   (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  1.378 13.78 

1 1.375 1.375 1.542 1.375 1.417 1.417 1.375 1.375    

2 1.417 1.375 1.417 1.375 1.375 1.375 1.375 1.417  λ médio (s-1) 

3 1.375 1.375 1.333 1.333 1.375 1.333 1.375 1.375  MF P 

4 1.375 2.042 1.875 2.042 1.958 2.125 2.042 2.125  0.3093 0.0309 

5 2.083 1.500 1.542 1.500 1.583 1.542 1.500 1.375    

6 1.458 1.417 1.542 1.417 1.458 1.333 1.375 1.500  δ médio (-) 

7 … … … … … … … …  MF P 

Média 1.389 1.375 1.375 1.361 1.389 1.375 1.375 1.389  0.4261 0.4261 
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4ª Exp. Oscilação de Balanço (B4)

Oscilação de balanço
Máximos osc. balanço
Mínimos osc. balanço
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Amp. máxima
20% da Amp. mínima

Ajuste aos máximos 
=6.691º |  =0.422 | =0.999 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.601º |  =0.422 | =0.999

Ajuste aos máximos 
=5.817º |  =0.443 | =0.993 

 

Ajuste aos mínimos 
=-6.786º |  =0.444 | =0.984

Ajuste aos máximos 
=5.799º |  =0.382 | =0.988 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.182º |  =0.383 | =0.961

Ajuste aos máximos 
=5.271º |  =0.413 | =0.997 

 

Ajuste aos mínimos 
=-6.295º |  =0.413 | =0.984
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D.5.4. CONDIÇÃO DE PRÉ-TENSÃO EXTRA E DEFENSAS-BASE 
PROFUNDIDADE DE ÁGUA IGUAL A 0.18 M (NO MODELO) 

Figura D.20 – Curvas de decaimento da oscilação de balanço (valores no modelo). 

Quadro D.17 – Quadro-síntese de resultados [S12 T65 K64]. 

Períodos naturais da oscilação de balanço -  (valores no modelo físico)  médio (s) 

Exp. B1 B2 B3 B4 MF P 

#   (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s) 1.402 14.02 

1 1.417 1.417 1.417 1.375 1.375 1.375 1.458 1.417   

2 1.375 1.375 1.417 1.375 1.417 1.375 1.375 1.375 λ médio (s-1) 

3 1.417 1.417 1.375 1.417 1.375 1.417 1.417 1.375 MF P 

4 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.375 1.458 0.2199 0.0220 

5 1.500 1.583 1.542 1.583 1.458 1.542 1.583 1.625   

6 1.792 1.792 1.583 1.583 1.792 1.833 1.583 1.500 δ médio (-) 

7 … … … … … … … … MF P 

Média 1.406 1.406 1.406 1.396 1.396 1.396 1.406 1.406 0.3081 0.3081 
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4ª Exp.Oscilação de Balanço (B4)

Oscilação de balanço
Máximos osc. balanço
Mínimos osc. balanço
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Amp. máxima
20% da Amp. mínima

Ajuste aos máximos 
=6.144º |  =0.312 | =0.995 

 

Ajuste aos mínimos 
=-6.229º |  =0.313 | =0.996

Ajuste aos máximos 
=7.321º |  =0.305 | =0.985 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.878º |  =0.306 | =0.969

Ajuste aos máximos 
=7.178º |  =0.298 | =0.999 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.301º |  =0.299 | =0.995

Ajuste aos máximos 
=7.033º |  =0.306 | =0.994 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.008º |  =0.306 | =0.995
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D.5.5. CONDIÇÃO DE PRÉ-TENSÃO NORMAL E DEFENSAS-BASE 
PROFUNDIDADE DE ÁGUA IGUAL A 0.20 M (NO MODELO) 

 
Figura D.21 – Curvas de decaimento da oscilação de balanço (valores no modelo). 

Quadro D.18 – Quadro-síntese de resultados [S13 T47 K47]. 

Períodos naturais da oscilação de balanço -  (valores no modelo físico)   médio (s) 

Exp. B1 B2 B3   MF P 

#   (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)    1.337 13.37 

1 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333      

2 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333    λ médio (s-1) 

3 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333    MF P 

4 1.333 1.333 1.333 1.333 1.375 1.375    0.1925 0.0193 

5 1.375 1.417 1.375 1.417 1.375 1.375      

6 1.458 1.458 1.417 1.500 1.458 1.500    δ médio (-) 

7 … … … … … …    MF P 

Média 1.333 1.333 1.333 1.333 1.344 1.344    0.2574 0.2574 
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3ª Exp. Oscilação de Balanço (B3)

Oscilação de balanço
Máximos osc. balanço
Mínimos osc. balanço
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Amp. máxima
20% da Amp. mínima

Ajuste aos máximos 
=7.396º |  =0.254 | =0.982 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.975º |  =0.255 | =0.977

Ajuste aos máximos 
=6.729º |  =0.259| =0.989 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.269º |  =0.258 | =0.983

Ajuste aos máximos 
=7.307º |  =0.259 | =0.997 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.562º |  =0.260 | =0.992
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D.5.6. CONDIÇÃO DE PRÉ-TENSÃO EXTRA E DEFENSAS-BASE 
PROFUNDIDADE DE ÁGUA IGUAL A 0.20 M (NO MODELO) 

Figura D.22 – Curvas de decaimento da oscilação de balanço (valores no modelo). 

Quadro D.19 – Quadro-síntese de resultados [S14 T01 K01]. 

Períodos naturais da oscilação de balanço -  (valores no modelo físico)  médio (s) 

Exp. B1 B2 B3  MF P 

#   (s)  (s)  (s)  (s)  (s)  (s)   1.340 13.40 

1 1.333 1.333 1.333 1.333 1.417 1.333     

2 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333   λ médio (s-1) 

3 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333   MF P 

4 1.333 1.375 1.333 1.333 1.333 1.375   0.2072 0.0207 

5 1.417 1.708 1.375 1.500 1.417 1.458     

6 1.833 1.542 1.750 1.792 1.583 1.583   δ médio (-) 

7 … … … … … … … … MF P 

Média 1.333 1.344 1.333 1.333 1.354 1.344   0.2776 0.2776 
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3ª Exp. Oscilação de Balanço (B3)

Oscilação de balanço
Máximos osc. balanço
Mínimos osc. balanço
Ajuste aos máximos
Ajuste aos mínimos
20% da Amp. máxima
20% da Amp. mínima

Ajuste aos máximos 
=5.611º |  =0.288 | =0.997 

 

Ajuste aos mínimos 
=-6.147º |  =0.288 | =0.993

Ajuste aos máximos 
=6.557º |  =0.273 | =0.999 

 

Ajuste aos mínimos 
=-6.823º |  =0.272 | =0.995

Ajuste aos máximos 
=6.892º |  =0.272 | =0.995 

 

Ajuste aos mínimos 
=-7.416º |  =0.272 | =0.990
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 ANEXO E 
 ENERGIA INFRA-GRAVÍTICA NOS ESTADOS DE AGITAÇÃO 

MARÍTIMA REPRODUZIDOS NO MODELO FÍSICO     
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E. ENERGIA INFRA-GRAVÍTICA NOS ESTADOS DE AGITAÇÃO MARÍTIMA REPRODUZIDOS NO 
MODELO FÍSICO 

Na análise de resultados obtidos com um determinado modelo físico é, por vezes, conveniente dividir 
a energia total associada aos estados de agitação marítima reproduzidos na instalação experimental, 
numa componente de curto período e numa componente de longo período (ou infra-gravítica).  

Neste anexo é feita a caracterização da componente infra-gravítica de doze espectros de variância, que 
foram estimados a partir dos registos de elevação da superfície livre da água medidos em cada uma 
das quatro sondas usadas na primeira fase do estudo. De forma a abranger um intervalo de condições 
de teste relativamente amplo, os estados de agitação irregular que aqui são analisados caracterizam-se 
por: períodos de onda de pico, , de 8 a 18 s; e alturas de onda significativas, , de 1.5 e 2.0 m. Os 
testes foram realizados para as profundidades de água, , de 18 e 20 m. As condições de teste são 
detalhadas na secção 6.2.6.2. 

As estimativas espectrais foram obtidas para uma janela de dados de 512 pontos, à qual corresponde 
uma largura de banda de 0.0046875 Hz. A altura de onda significativa indicada nos gráficos resulta de 
uma análise das condições de reflexão baseada nos registos medidos pelas quatro sondas. Os valores 
apresentados referem-se ao protótipo. A frequência de separação das componentes de curto e de longo 
períodos, / , foi definida em função do período de pico dos estados de agitação marítima gerados, 
Quadro E.1. 

Quadro E.1 – Frequências de separação das componentes gravítica e infra-gravítica.  

 (s) 8 10 12 14 16 18 

/  (Hz) 0.0539 0.0492 0.0445 0.0398 0.0352 0.0352 

 

A caracterização da componente infra-gravítica é feita para cada uma das sondas utilizadas no estudo, 
com base nos seguintes parâmetros: momentos espectrais de ordem zero de curto ( , ) e de longo 
períodos ( , ); alturas de onda significativas das componentes de curto ( , ) e de longo períodos 
( , ); e altura de onda significativa estimada para cada uma das sondas ( , ). As expressões de 
cálculo destes parâmetros são apresentadas na secção 6.2.6.2. 
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Sonda 
# 

,  
 (m2) 

,   
 (m2) 

,   
(m) 

,  
(m) 

,  
(m) 

1 0.0016 0.286 0.159 2.140 2.146 
2 0.0016 0.282 0.159 2.124 2.130 
3 0.0016 0.261 0.160 2.043 2.049 
4 0.0016 0.257 0.161 2.027 2.033 

Média 0.0016 0.271 0.160 2.084 2.090 
 

Sonda 
# 

,  
(m2) 

,  
(m2) 

,  
(m) 

,  
(m) 

,

(m) 
1 0.0010 0.262 0.125 2.046 2.049 
2 0.0010 0.252 0.125 2.010 2.014 
3 0.0010 0.251 0.124 2.003 2.006 
4 0.0010 0.248 0.125 1.991 1.995 

Média 0.0010 0.253 0.125 2.012 2.016 

Sonda 
# 

,  
 (m2) 

,   
 (m2) 

,   
(m) 

,  
(m) 

,  
(m) 

1 0.0031 0.252 0.224 2.006 2.019 
2 0.0032 0.251 0.226 2.006 2.018 
3 0.0032 0.259 0.225 2.037 2.049 
4 0.0031 0.270 0.221 2.077 2.089 

Média 0.0031 0.258 0.224 2.032 2.044 
 

Sonda 
# 

,  
(m2) 

,  
(m2) 

,  
(m) 

,  
(m) 

,  
(m) 

1 0.0020 0.250 0.177 2.001 2.008 
2 0.0019 0.248 0.176 1.991 1.999 
3 0.0019 0.256 0.174 2.024 2.032 
4 0.0019 0.263 0.174 2.050 2.058 

Média 0.0019 0.254 0.175 2.017 2.024 

Figura E.1 – Caracterização da componente infra-gravítica de espectros de variância estimados para diferentes 
condições de teste: =8 s (superior); =10 s (inferior). 
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Sonda 
# 

,  
 (m2) 

,   
 (m2) 

,   
(m) 

,  
(m) 

,  
(m) 

1 0.0056 0.260 0.300 2.039 2.061 
2 0.0058 0.271 0.305 2.083 2.105 
3 0.0058 0.281 0.305 2.121 2.143 
4 0.0060 0.270 0.310 2.078 2.101 

Média 0.0058 0.271 0.305 2.080 2.102 
 

Sonda 
# 

,  
(m2) 

,  
(m2) 

,  
(m) 

,  
(m) 

,

(m) 
1 0.0015 0.156 0.153 1.581 1.588 
2 0.0015 0.157 0.154 1.586 1.594 
3 0.0014 0.158 0.151 1.588 1.596 
4 0.0014 0.144 0.152 1.516 1.524 

Média 0.0015 0.154 0.153 1.568 1.575 

Sonda 
# 

,  
 (m2) 

,   
 (m2) 

,   
(m) 

,  
(m) 

,  
(m) 

1 0.0030 0.160 0.218 1.599 1.614 
2 0.0030 0.159 0.219 1.597 1.612 
3 0.0029 0.155 0.217 1.574 1.589 
4 0.0031 0.145 0.224 1.524 1.540 

Média 0.0030 0.155 0.220 1.574 1.589 
 

Sonda 
# 

,  
(m2) 

,  
(m2) 

,  
(m) 

,  
(m) 

,  
(m) 

1 0.0055 0.279 0.296 2.112 2.132 
2 0.0055 0.269 0.296 2.074 2.095 
3 0.0053 0.259 0.291 2.036 2.056 
4 0.0050 0.257 0.282 2.028 2.048 

Média 0.0053 0.266 0.291 2.062 2.083 

Figura E.2 – Caracterização da componente infra-gravítica de espectros de variância estimados para diferentes 
condições de teste: =12 s (superior); =14 s (inferior). 
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Sonda 
# 

,  
 (m2) 

,   
 (m2) 

,   
(m) 

,  
(m) 

,  
(m) 

1 0.0039 0.153 0.249 1.565 1.584 
2 0.0039 0.151 0.251 1.553 1.573 
3 0.0039 0.148 0.251 1.537 1.557 
4 0.0038 0.147 0.247 1.536 1.556 

Média 0.0039 0.150 0.249 1.548 1.568 
 

Sonda 
# 

,  
(m2) 

,  
(m2) 

,  
(m) 

,  
(m) 

,

(m) 
1 0.0030 0.156 0.220 1.580 1.595 
2 0.0030 0.150 0.220 1.550 1.566 
3 0.0030 0.145 0.220 1.524 1.540 
4 0.0030 0.143 0.220 1.513 1.529 

Média 0.0030 0.149 0.220 1.542 1.557 

Sonda 
# 

,  
 (m2) 

,   
 (m2) 

,   
(m) 

,  
(m) 

,  
(m) 

1 0.0166 0.294 0.515 2.171 2.231 
2 0.0165 0.289 0.513 2.150 2.211 
3 0.0159 0.279 0.504 2.111 2.171 
4 0.0157 0.258 0.501 2.031 2.092 

Média 0.0161 0.280 0.508 2.116 2.176 
 

Sonda 
# 

,  
(m2) 

,  
(m2) 

,  
(m) 

,  
(m) 

,  
(m) 

1 0.0110 0.272 0.419 2.085 2.126 
2 0.0109 0.262 0.418 2.047 2.089 
3 0.0108 0.253 0.416 2.012 2.054 
4 0.0104 0.247 0.409 1.988 2.030 

Média 0.0108 0.258 0.416 2.033 2.075 

Figura E.3 – Caracterização da componente infra-gravítica de espectros de variância estimados para diferentes 
condições de teste: =16 s (superior); =18 s (inferior). 
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Nas Figuras E.4 e E.5 são apresentadas as componentes infra-gravíticas dos espectros de variância 
estimados para cada uma das quatro sondas utilizadas, considerando a máxima resolução possível em 
frequência (raw spectrum). Para estas condições, a banda espectral tem uma largura de 0.0001616 e de 
0.0001379 Hz, nos testes realizados para um período de onda de pico de 12 e 14 s, respectivamente. 
As correspondentes densidades de energia máximas são iguais a 22.02 e 22.39 m2.s.  

 

Figura E.4 – Espectros de variância da elevação da superfície livre da água (banda de frequências infra-
gravíticas) para a máxima resolução em frequência (raw spectrum). Estado de agitação irregular caracterizado 

por um  de 12 s, uma  de 1.5 m e uma  de 18 m (S11 T107). 
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Figura E.5 – Espectros de variância da elevação da superfície livre da água (banda de frequências infra-
gravíticas) para a máxima resolução em frequência (raw spectrum). Estado de agitação irregular caracterizado 

por um  de 14 s, uma  de 1.5 m e uma  de 18 m (S11 T98). 
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 ANEXO F 
 IMPORTÂNCIA DA REPRODUÇÃO DO CARÁCTER 

IRREGULAR DA AGITAÇÃO MARÍTIMA     
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F. IMPORTÂNCIA DA REPRODUÇÃO DO CARÁCTER IRREGULAR DA AGITAÇÃO MARÍTIMA 

F.1. CONDIÇÕES DE AGITAÇÃO MARÍTIMA GERADAS 

As Figuras F.1 e F.2 apresentam os instantes iniciais das séries temporais de elevação da superfície 
livre da água, medidas nas quatro sondas instaladas na vizinhança do modelo físico, em dois testes 
realizados com agitação regular. Como as quatro sondas se encontram espaçadas entre si segundo o 
mesmo alinhamento, as medições da elevação da superfície livre da água nessas sondas encontram-se, 
obviamente, desfasadas. Para facilitar a análise, esse desfasamento foi eliminado, passando os máximos 
e os mínimos das quatro sondas a coincidir. 

Nessas figuras está assinalada a fase inicial de arranque do sistema de geração (traço interrompido 
vermelho), bem como o período de tempo durante o qual se admite que as medições nas quatro sondas 
instaladas ainda não foram afectadas pelas reflexões das primeiras ondas na praia dissipadora (traço 
interrompido verde), que se situa a cerca de 8 m do local de instalação dessas sondas. Os resultados 
apresentados referem-se a testes realizados com ondas regulares, com as características apresentadas 
no Quadro F.1. Neste quadro,  representa o período de onda,  a altura de onda pretendida,  a 
profundidade de água,  o comprimento de onda,  a celeridade de onda e ∆  o tempo necessário para 
que uma determinada onda monocromática, depois de passar pelo local de instalação das sondas, seja 
reflectida pela praia e regresse, novamente, a esse local, mas desta vez propagando-se em direcção ao 
sistema de geração. 

Quadro F.1 – Condições em que os testes analisados foram realizados (valores de protótipo). 

Teste ID  (s)  (m) (m)  (m)  (m/s) ∆  (s) Figura 

S01 T0005 12 3.5 20 152 12.7 126.0 Figura F.1 

S11 T0047 16 1.5 18 203 12.7 126.4 Figura F.2 

 

Figura F.1 – Instantes iniciais das séries temporais de elevação da superfície livre da água medidas nas 4 
sondas de níveis hidrodinâmicos instaladas (valores no protótipo) [S01 T0005]. 
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Figura F.2 – Instantes iniciais das séries temporais de elevação da superfície livre da água medidas nas 4 
sondas de níveis hidrodinâmicos instaladas (valores no protótipo) [S11 T0047].  

O Quadro F.2 resume os resultados dos testes analisados. Neste quadro,  representa a altura de onda 
medida em cada uma das quatro sondas nos instantes iniciais do teste e  a altura de onda significativa 
determinada pelo software HR WaveData v.2.13, com base na análise estatística dos registos de elevação 
da superfície livre da água em cada uma dessas sondas.  

Quadro F.2 – Comparação das duas metodologias de análise de agitação regular. 

Sonda 
(#) 

Altura de onda (m) 

S01 T0005 S11 T0047 

  
(instantes iniciais) 

 
(HR WaveData) 

  
 (instantes iniciais)

  
(HR WaveData) 

S1 3.75 4.11 1.46 1.60 

S2 3.68 3.73 1.43 1.57 

S3 3.54 3.59 1.43 1.48 

S4 3.57 3.73 1.44 1.44 

Média 3.64 3.79 1.44 1.52 

Diferença 3.9% 5.2% 
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F.2. RESULTADOS DA ANÁLISE ESPECTRAL DAS SÉRIES TEMPORAIS DOS MOVIMENTOS DO 
NAVIO AMARRADO E DA AGITAÇÃO INCIDENTE (VALORES DE PROTÓTIPO) 

As figuras seguintes apresentam, para cada um dos modos de oscilação do navio amarrado, os espectros 
de variância que resultam da análise de testes realizados com agitação marítima regular e irregular, com 
uma altura de onda, , de 1.5 m (altura de onda significativa, , nos testes com agitação irregular) e 
com os períodos de onda, , de 12 e 20 s (período de onda de pico, , nos testes realizados com agitação 
irregular).  

Nos testes realizados com agitação irregular, os espectros de variância da agitação marítima foram 
estimados para uma janela espectral com 512 pontos, recorrendo ao software HR WaveData. Para a 
análise das séries temporais dos movimentos do navio utilizou-se a rotina desenvolvida em MatLab e 
uma janela espectral de 2048 pontos.  

Nos testes realizados com agitação regular, os espectros de variância associados aos movimentos do 
navio foram determinados para uma janela espectral de 4096 pontos. No caso da agitação marítima 
regular, a energia deverá concentrar-se, exclusivamente, numa frequência isolada. Em teoria, esta 
frequência deverá apresentar uma densidade espectral que tende para o infinito.  

Nos vários gráficos apresentados estão também assinaladas, a traço interrompido, as frequências que 
correspondem a 0.5  e 2.2 , em que   representa a frequência de pico do espectro de variância da 
agitação marítima. Os resultados são apresentados em valores de protótipo. 

 

  

  

Figura F.3 – Testes realizados com agitação irregular, com um  de 12 s e uma  de 1.5 m.  
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Figura F.4 – Testes realizados com agitação regular, com um  de 12 s e uma  de 1.5 m.  

 

  

  
Figura F.5 – Testes realizados com agitação irregular, com um  de 20 s e uma  de 1.5 m.  
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Figura F.6 – Testes realizados com agitação regular, com um  de 20 s e uma  de 1.5 m.  
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 ANEXO G 
 ANÁLISE DA DIFRACÇÃO DA AGITAÇÃO MARÍTIMA EM 

TORNO DA CABEÇA DO QUEBRAMAR NORTE DE LEIXÕES     
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G. ANÁLISE DA DIFRACÇÃO DA AGITAÇÃO MARÍTIMA EM TORNO DA CABEÇA DO QUEBRAMAR 
NORTE DE LEIXÕES 

Na secção 6.3.9.3 foi efectuada uma caracterização dos níveis de agitação na zona abrigada pelo 
quebramar Norte de Leixões e, em particular, na área adjacente ao Posto “A”. A análise da difracção 
da agitação em torno da cabeça do quebramar foi efectuada para as diferentes condições de teste, 
embora apenas tivessem sido apresentados os resultados referentes aos testes em que se reproduziram 
estados de agitação marítima com uma altura de onda significativa incidente de 3.0 m. Neste anexo 
são apresentados os resultados obtidos para uma altura de onda incidente de 4.5 m. 

A análise da difracção é feita com base nos registos de elevação da superfície livre da água medidos 
pelas nove sondas utilizadas nos testes preliminares (secção 6.3.9.1), tendo-se dividido a energia total 
associada aos diferentes estados de agitação numa componente de curto período e numa componente 
de longo período (ou infra-gravítica). O local de instalação das sondas de níveis hidrodinâmicos no 
modelo físico encontra-se esquematizado na Figura 6.75. Os testes analisados foram realizados para 
três profundidades de água, , com estados de agitação marítima caracterizados por períodos de onda 
de pico entre 10 e 18 s. 

Numa primeira fase, a caracterização dos níveis de agitação no modelo é feita com base na altura de 
onda significativa total, calculada a partir do momento espectral de ordem zero dos espectros de 
variância estimados para cada uma das sondas utilizadas no estudo. Numa fase posterior, a análise da 
difracção é realizada, de forma independente, para as componentes de curto e de longo períodos. Em 
qualquer uma dessas fases, a análise foi baseada em espectros estimados para uma janela de dados de 
512 pontos, à qual corresponde uma largura da banda espectral de 0.004688 Hz. 
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G.1. CARACTERIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE AGITAÇÃO COM BASE NA ALTURA DE ONDA 
SIGNIFICATIVA TOTAL 

Quadro G.1 – Altura de onda significativa (total), , , e índice de agitação, , em diferentes locais do 
modelo físico. Testes realizados para uma altura de onda significativa incidente de 4.5 m. 

    
(m) 

 (s) 10 12 14 16 18 

Sonda ,  
(m) 

   
(-) 

,  
(m) 

  
(-) 

,  
(m) 

  
(-) 

,  
(m) 

   
(-) 

,   
(m) 

  
(-) 

20 

S1-S4 4.78 1.000 4.71 1.000 4.71 1.000 4.74 1.000 4.76 1.000 

S5 5.19 1.085 5.39 1.144 5.50 1.169 5.21 1.100 5.22 1.095 

S6 1.05 0.221 1.06 0.225 1.11 0.236 1.19 0.251 1.27 0.268 

S7 0.84 0.175 0.94 0.199 1.03 0.218 1.13 0.238 1.22 0.256 

S8 0.63 0.133 0.77 0.164 0.85 0.181 0.96 0.203 1.06 0.222 

S9 0.58 0.122 0.67 0.142 0.78 0.165 0.92 0.193 1.02 0.214 

18 

S1-S4 4.72 1.000 4.75 1.000 4.76 1.000 4.72 1.000 4.77 1.000 

S5 4.97 1.053 5.04 1.062 5.01 1.051 5.07 1.076 5.18 1.086 

S6 0.95 0.201 1.03 0.217 1.08 0.227 1.14 0.241 1.24 0.259 

S7 0.78 0.166 0.89 0.187 1.00 0.209 1.07 0.228 1.15 0.240 

S8 0.54 0.114 0.68 0.144 0.79 0.166 0.89 0.189 0.98 0.205 

S9 0.51 0.107 0.61 0.127 0.69 0.146 0.83 0.177 0.95 0.199 

16 

S1-S4 4.79 1.000 4.75 1.000 4.73 1.000 4.85 1.000 4.86 1.000 

S5 5.15 1.074 5.06 1.066 5.04 1.065 5.22 1.076 5.31 1.092 

S6 0.90 0.188 0.98 0.206 1.06 0.225 1.11 0.229 1.21 0.249 

S7 0.79 0.165 0.86 0.182 0.98 0.207 1.02 0.211 1.11 0.228 

S8 0.58 0.120 0.69 0.145 0.79 0.167 0.84 0.174 0.93 0.191 

S9 0.49 0.102 0.59 0.124 0.70 0.148 0.82 0.169 0.94 0.193 

 

 

Figura G.1 – Índice de agitação (altura de onda significativa total) em função do local de instalação das sondas 
e do período de onda de pico, para três profundidades de água distintas: =20 m (esquerda), =18 m (centro) e 

=16 m (direita). Testes realizados para uma altura de onda significativa incidente de 4.5 m. 
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G.2. CARACTERIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE AGITAÇÃO COM BASE NA ALTURA DE ONDA 
SIGNIFICATIVA DE CURTO E DE LONGO PERÍODOS 

Quadro G.2 – Altura de onda significativa de curto período, , , e índice de agitação, , em diferentes locais 
do modelo físico. Testes realizados para uma altura de onda significativa incidente de 4.5 m. 

    
(m) 

 (s) 10 12 14 16 18 

Sonda ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) 

20 

S1-S4 4.72 1.000 4.62 1.000 4.60 1.000 4.61 1.000 4.60 1.000 

S5 5.10 1.082 5.23 1.131 5.31 1.155 4.96 1.075 4.93 1.071 

S6 0.99 0.209 0.97 0.210 1.01 0.219 1.05 0.229 1.11 0.240 

S7 0.74 0.156 0.81 0.176 0.88 0.191 0.97 0.210 1.04 0.226 

S8 0.52 0.110 0.65 0.140 0.70 0.151 0.78 0.169 0.85 0.184 

S9 0.41 0.087 0.48 0.103 0.53 0.114 0.61 0.132 0.67 0.146 

18 

S1-S4 4.64 1.000 4.65 1.000 4.64 1.000 4.60 1.000 4.59 1.000 

S5 4.86 1.047 4.83 1.038 4.74 1.021 4.75 1.035 4.80 1.046 

S6 0.88 0.189 0.93 0.200 0.96 0.207 1.00 0.218 1.04 0.226 

S7 0.66 0.143 0.75 0.160 0.82 0.176 0.90 0.196 0.95 0.207 

S8 0.40 0.085 0.52 0.112 0.61 0.131 0.70 0.153 0.75 0.162 

S9 0.32 0.069 0.39 0.084 0.42 0.091 0.48 0.105 0.54 0.118 

16 

S1-S4 4.66 1.000 4.61 1.000 4.56 1.000 4.66 1.000 4.57 1.000 

S5 4.94 1.061 4.74 1.029 4.66 1.021 4.81 1.031 4.79 1.047 

S6 0.81 0.174 0.85 0.184 0.91 0.201 0.95 0.204 0.97 0.213 

S7 0.61 0.131 0.67 0.145 0.73 0.161 0.79 0.170 0.83 0.182 

S8 0.39 0.084 0.47 0.101 0.54 0.119 0.62 0.134 0.65 0.142 

S9 0.27 0.059 0.32 0.070 0.37 0.081 0.42 0.090 0.46 0.100 

 

 

 
Figura G.2 – Índices de agitação associados às componentes de curto e de longo períodos em função do local 

de instalação das sondas e do período de onda de pico, para as três profundidades de água: =20 m (esquerda), 
=18 m (centro) e =16 m (direita). Testes realizados para uma altura de onda significativa incidente de 4.5 m. 
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Quadro G.3 – Altura de onda significativa de longo período,  , , e índice de agitação,  , em diferentes locais 
do modelo físico. Testes realizados para uma altura de onda significativa incidente de 4.5 m. 

    
(m) 

 (s) 10 12 14 16 18 

Sonda ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) ,  (m)  (-) 

20 

S1-S4 0.80 1.000 0.90 1.000 1.01 1.000 1.09 1.000 1.22 1.000 

S5 0.95 1.189 1.30 1.446 1.44 1.423 1.60 1.473 1.70 1.394 

S6 0.37 0.465 0.42 0.471 0.48 0.472 0.55 0.505 0.63 0.518 

S7 0.40 0.504 0.46 0.516 0.53 0.524 0.58 0.533 0.63 0.517 

S8 0.37 0.462 0.42 0.468 0.49 0.487 0.57 0.522 0.63 0.520 

S9 0.41 0.517 0.47 0.520 0.57 0.561 0.68 0.628 0.77 0.628 

18 

S1-S4 0.87 1.000 0.96 1.000 1.06 1.000 1.06 1.000 1.31 1.000 

S5 1.06 1.221 1.46 1.526 1.61 1.520 1.77 1.672 1.95 1.485 

S6 0.36 0.416 0.44 0.458 0.49 0.462 0.54 0.506 0.68 0.514 

S7 0.42 0.481 0.48 0.501 0.57 0.536 0.58 0.551 0.64 0.490 

S8 0.37 0.421 0.45 0.467 0.51 0.479 0.55 0.515 0.63 0.482 

S9 0.39 0.454 0.46 0.483 0.55 0.522 0.68 0.643 0.78 0.595 

16 

S1-S4 1.13 1.000 1.16 1.000 1.27 1.000 1.35 1.000 1.65 1.000 

S5 1.44 1.273 1.79 1.539 1.94 1.522 2.04 1.511 2.30 1.390 

S6 0.39 0.347 0.49 0.421 0.55 0.428 0.58 0.427 0.72 0.438 

S7 0.51 0.447 0.55 0.470 0.65 0.510 0.65 0.481 0.73 0.441 

S8 0.43 0.376 0.51 0.437 0.58 0.452 0.57 0.422 0.67 0.403 

S9 0.41 0.360 0.50 0.427 0.59 0.467 0.70 0.521 0.82 0.496 

 

 

 
Figura G.3 – Quociente entre as alturas de onda significativas de longo e de curto períodos, em função do local 

de instalação das sondas e da profundidade de água, para os períodos de onda de pico de 12, 14 e 16 s.  
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 ANEXO H 
 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA PORTUÁRIA REPRODUZIDA 

NA 2ª FASE DO ESTUDO. ELEMENTOS DE BASE PARA A 
CONSTRUÇÃO DO MODELO FÍSICO  
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H. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA PORTUÁRIA REPRODUZIDA NA 2ª FASE DO ESTUDO: 
ELEMENTOS DE BASE PARA A CONSTRUÇÃO DO MODELO FÍSICO 

O Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões foi construído no final da década de sessenta para servir 
a refinaria de Leça da Palmeira. Dessa importante obra marítima destaca-se a elevação de um quebramar 
submerso existente (concluído em 1942), para protecção do posto de acostagem destinado à recepção 
dos navios de maior porte. Com efeito, o projecto do terminal de petroleiros previu a implantação do 
Posto “A” junto ao pé do talude interior desse quebramar submerso. 

No entanto, o quebramar de taludes construído mostrou-se excessivamente vulnerável aos primeiros 
(grandes) temporais a que foi submetido, particularmente o seu trecho mais extremo. De facto, em 
maiores ou menores extensões, esse trecho da obra ficou por três vezes em estado de quase ruína, com 
os estragos a incidirem, especialmente, no talude em tetrápodes e na superstrutura em betão, tendo 
ocorrido o derrube de módulos do muro-cortina, Vera-Cruz e Carvalho, 1993. Os temporais marítimos 
que estiveram na origem dos estragos referidos ocorreram em 1973, 1974 e 1979. O último desses 
temporais terá sido o mais violento e o que causou maiores danos. Importa ainda referir que em 1972, 
apenas dois anos após a conclusão da obra de elevação do quebramar submerso, já se tinha procedido 
à recarga de 1000 tetrápodes, quando na construção desse talude tinham sido utilizados 2868 unidades. 

Os trabalhos de reparação dos estragos dos temporais de 1973 e 1974 consistiram, essencialmente, na 
reconstituição da obra, isto é, na reposição das condições existente antes da ocorrência dos temporais. 
Claro que um número significativo dos elementos derrubados (ou removidos) durante esses temporais 
não pode ser reutilizado nas operações de reconstrução do quebramar. Nas operações de reparação dos 
estragos causados pelos temporais de 1973 e 1974 foram utilizados 1010 novos tetrápodes, Vera-Cruz 
e Carvalho, 1993. Esses trabalhos incluíram ainda o reforço do limite Sul do quebramar. Esse reforço 
consistiu em abandonar a aplicação de tetrápodes, que foram substituídos, abaixo da cota +1.0 m, por 
cubos de 40 tf, Figura H.1. Esses blocos foram encabeçados, acima da cota +1.0 m, por um pesado 
maciço de betão em degraus betonados ‘in situ’.   

 

Figura H.1 – Perfil tipo utilizado na reparação do talude no extremo Sul do quebramar após o temporal de 1974, 
Vera-Cruz e Carvalho, 1993 (esquerda); condição do maciço de betão em degraus betonados ‘in situ’, construído 

no âmbito dos trabalhos de reparação referidos, em Maio de 2009 (direita). 

Após os temporais de 1979 foram tomadas medidas de fundo visando a protecção do extremo Sul do 
quebramar Norte de Leixões, de forma a melhorar as condições de segurança desse trecho da obra, 
Vera-Cruz e Carvalho, 1993. A intervenção que foi preconizada visava a correcção do comportamento 

N S  
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deficiente da obra no tocante a galgamentos do muro-cortina e à estabilidade do manto de tetrápodes. 
A solução executada consistiu na criação de um maciço submerso, com aproximadamente 100 m de 
comprimento, em frente ao trecho mais vulnerável do quebramar, Figura H.2. Essa estrutura tinha 
como finalidade provocar a rebentação das ondas e, assim, reduzir a intensidade da sua acção sobre 
esse trecho da obra principal.  

 

 

Figura H.2 – Planta e perfil da cabeça do quebramar Norte do Porto de Leixões (Vera-Cruz e Carvalho, 1993).  

No que concerne à estabilidade da obra, ficou demonstrado o quanto o comportamento do protótipo 
divergiu, para pior, do que era expectável tendo por base os resultados dos testes em modelo físico. Em 
termos de galgamentos, verificou-se que grandes quantidades de água podiam galgar o quebramar no 
protótipo, particularmente no seu extremo Sul, próximo do maciço cilíndrico em betão. A intensidade 
desses galgamentos era tal que produzia, com frequência, estragos no talude interior do quebramar, 
Vera-Cruz e Carvalho, 1993. Assim, no trecho mais extremo desse talude, os blocos de enrocamento 
de peso superior a 3 tf (projecto inicial) foram substituídos por cubos de betão de 20 tf. A condição 
actual do talude interior na extremidade Sul do quebramar é apresentada na Figura H.3.  
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Figura H.3 – Talude interior do trecho final do quebramar Norte (Maio de 2009). 

Na Figura H.3 é possível observar a disposição dos blocos cúbicos de 20 tf utilizados na reconstrução 
da extremidade Sul do quebramar Norte de Leixões, e algum do material removido deste quebramar 
nos temporais que antecederam a construção do maciço submerso de pré-rebentação de ondas. Com 
efeito, os materiais mobilizados por essas tempestades não foram completamente recuperados, tendo 
alguns desses destroços ficado acumulados numa área adjacente ao intradorso do quebramar Norte, 
local onde também existem afloramentos rochosos. 

A vulnerabilidade do trecho extremo do quebramar Norte de Leixões reduziu-se com a construção do 
maciço submerso de pré-rebentação de ondas. De facto, as operações de recarga de tetrápodes nesse 
trecho do manto exterior do quebramar diminuíram de uma forma substancial após a construção dessa 
estrutura, tendo actualmente uma expressão residual comparativamente ao trecho não protegido da 
obra (e.g. trecho adjacente ao Posto “A”), IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005. 

Face às sucessivas intervenções levadas a cabo no quebramar Norte ao longo dos anos, torna-se difícil 
fazer uma reprodução fiel das suas características actuais no modelo físico. Apesar de nos trabalhos de 
reparação da estrutura se ter procurado repor as características originais da obra e de as modificações 
introduzidas ao projecto inicial terem sido documentadas, é quase sempre inviável fazer a recuperação 
total do material removido da estrutura principal durante as situações de temporal, que assim acaba por 
ficar depositado junto ao pé de talude da obra e, de certa forma, por contribuir para o aumento da sua 
estabilidade. Na reprodução da batimetria da área envolvente (próxima) à cabeça do quebramar Norte 
foi utilizado um levantamento hidrográfico de Julho de 2008, que abrangeu o Posto “A”, o muro cortina 
e a testa do quebramar.  

A Figura H.4 mostra o Quebramar Norte de Leixões numa situação em que o nível de maré é próximo 
de uma baixa-mar de águas vivas, permitindo assim evidenciar uma zona de afloramentos rochosos e 
de acumulação de materiais removidos da estrutura principal, e o maciço submerso de pré-rebentação 
de ondas.  

 



Análise da Interacção de Navios com Dispositivos de Acostagem e Amarração.  
Estudo em Modelo Físico do Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões 
 

744 

 
Figura H.4 – Quebramar Norte do Porto de Leixões (vista aérea). 

Durante a preparação da segunda fase do estudo em modelo físico foram solicitados à Administração 
dos Portos do Douro e Leixões, SA, alguns elementos para a caracterização do Posto “A” e da sua área 
envolvente. Esses elementos, referentes a três áreas portuárias distintas (Figura H.5), serviram de base 
à construção do modelo testado na segunda fase do estudo, e incluíram as seguintes peças desenhadas 
e levantamentos topo-hidrográficos: 
• peças desenhadas do projecto inicial e da situação actual da cabeça do quebramar Norte de Leixões, 

incluindo o quebramar submerso de pré-rebentação de ondas (área 1);  
• peças desenhadas da zona do enraizamento do quebramar Norte (área 2), incluindo o trecho final 

do antigo quebramar Norte. Levantamentos topo-hidrográficos recentes da “Prainha” situada entre 
essas duas estruturas; 

• peças desenhadas do trecho do molhe Sul assinalado na área 3 da Figura H.5, em particular do 
extradorso da estrutura; 

• levantamentos topo-hidrográficos de toda a área envolvente ao Posto “A”, incluindo o intradorso e 
o extradorso do quebramar Norte e a da Praia de Matosinhos (os mais actualizados). 

 

 
Figura H.5 – Vista aérea do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões. 

Quebramar submerso 

Afloramentos rochosos 
Material acumulado 

Posto “A” 

2 

1 

3 



Análise da Interacção de Navios com Dispositivos de Acostagem e Amarração. 
Estudo em Modelo Físico do Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões

 

745 

A Figura H.6 tem interesse histórico, referindo-se a um estudo em modelo físico do Porto de Leixões, 
realizado no LNEC em 1970. 

 

 
Figura H.6 – Estudo em modelo físico do Porto de Leixões no LNEC em 1970. 
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Nas páginas seguintes, após a caracterização, com base em elementos fotográficos recentes (Maio de 

2009), de algumas áreas do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões com relevância para o presente 
trabalho, são apresentadas algumas das peças desenhadas e dos levantamentos topo-hidrográficos que 
foram disponibilizados pela Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA. 

 

 

 

ELEMENTOS FOTOGRÁFICOS 

 

Figura H.7 – Talude interior, em blocos de enrocamento, do quebramar Norte de Leixões: trecho entre o 
Posto “A” e a cabeça da estrutura (esquerda), trecho extremo do quebramar (direita). 

 

Figura H.8 – Testa da cabeça do quebramar Norte de Leixões: vista frontal do maciço em degraus (esquerda), 
remate do talude exterior em tetrápodes com o maciço cilíndrico de betão (direita). 
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Figura H.9 – Extremidade do antigo quebramar Norte de Leixões (superior). “Prainha” situada entre o trecho 
extremo do antigo quebramar Norte e o enraizamento do actual quebramar Norte de Leixões (inferior).  

 

 
Figura H.10 – Talude exterior do molhe Sul do Porto de Leixões: entrada do anteporto. 
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Figura H.11 – Vista do enraizamento (esquerda) e da extremidade (direita) do actual quebramar Norte de Leixões 
a partir do Posto “A” do Terminal de Petroleiros.  

 

Figura H.12 – Vista do Posto “A” a partir da extremidade Sul do quebramar Norte de Leixões (esquerda); zona de 
afloramentos rochosos e de acumulação de materiais removidos da estrutura principal do quebramar durante os 

temporais mais violentos (direita).  
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PEÇAS DESENHADAS E LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS DISPONIBILIZADOS PELA APDL, S.A. 

 

 

MACIÇO DA CABEÇA DO QUEBRAMAR NORTE DE LEIXÕES 

(Administração dos Portos do Douro e Leixões. Projecto do Quebramar de Leixões. Reparação da testa. 
Planta de definição do arranjo dos caixotões e cortes de definição. Sociedade de Empreitadas Somague, 

S.A.R.L. Desenhos nº 469/105 e 469/106 de 02/07/1973) 

 

 
Figura H.13 – Planta de definição do arranjo dos caixotões. Desenho nº469/105 de 02/07/1973. 

Sociedade de Empreitadas Somague, S.A.R.L.  
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Figura H.14 – Cortes de definição A, B e C. Desenho nº469/106 de 02/07/1973.                                    
Sociedade de Empreitadas Somague, S.A.R.L.  
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Figura H.15 – Cortes de definição D, E e F1. Desenho nº469/106 de 02/07/1973.                          
Sociedade de Empreitadas Somague, S.A.R.L.  
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Figura H.16 – Corte de definição F2. Desenho nº469/106 de 02/07/1973.                                                   
Sociedade de Empreitadas Somague, S.A.R.L.  

 

 

 

 

ANTIGO QUEBRAMAR NORTE DE LEIXÕES 

(Administração dos Portos do Douro e Leixões, Direcção dos Serviços Técnicos. Quebramar Norte. Perfil 
transversal tipo. Desenho nº 218-A de 11/02/1956) 

 

 

Figura H.17 – Perfil transversal tipo do (antigo) Quebramar Norte. Desenho nº 218-A de 11/02/1956. 
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ANTIGO QUEBRAMAR NORTE DE LEIXÕES 

(Administração dos Portos do Douro e Leixões, Direcção dos Serviços de Produção e de Obras, Divisão 
de Obras. Protecção exterior do molhe Norte com blocos de 45 tf em 1980. Perfil tipo. Desenho nº 3341/3 

de 07/07/1980) 

 
Figura H.18 – Protecção exterior do molhe Norte com blocos de 45 tf. Desenho nº 3341/3 de 07/07/1980. 

 

MOLHE SUL DE LEIXÕES 

(Administração dos Portos do Douro e Leixões, Direcção dos Serviços Técnicos, 5ª Repartição. Cabeça 
do molhe Sul. Vistoria com mergulhador em 30-1-1963. Desenho nº 2856/1 de 20/02/1963) 

 
Figura H.19 – Cabeça do molhe Sul. Vistoria com mergulhador. Desenho nº 2856/1 de 20/02/1963. 
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MOLHE SUL DE LEIXÕES 

(Administração dos Portos do Douro e Leixões, Gabinete de Projectos e Obras. Perfis Tipo das Estruturas 
Existentes. Molhe Sul. Desenho nº 3863 de 02/10/2007) 

 
Figura H.20 – Perfil transversal do molhe Sul. Desenho nº 3863 de 02/10/2007. 
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LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS 

 
Figura H.21 – Levantamento hidrográfico da área envolvente ao quebramar Norte de Leixões (incluindo a 

“Prainha”) de 5 Maio de 2003, IHRH-FEUP/CEHIDRO-IST, 2005.  
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Figura H.22 – Levantamento hidrográfico da área envolvente ao quebramar Norte de Leixões, incluindo 

o Posto “A”, o muro cortina e a testa do quebramar. Levantamento realizado em Julho de 2008              
(nota: apenas uma parte do levantamento é apresentado na figura).  
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Figura H.23 – Levantamento hidrográfico da área a Sul do Porto de Leixões (Praia de Matosinhos) de 11 

Junho de 2008 (nota: apenas uma parte do levantamento é apresentado na figura). 

PORTO DE LEIXÕES

Molhe Sul
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 ANEXO I 
 ERRO DE PROGRAMAÇÃO DETECTADO NO 

SOFTWARE HR WAVEDATA, V2.13  
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I. ERRO DE PROGRAMAÇÃO DETECTADO NO SOFTWARE HR WAVEDATA V.2.13 

I.1. INTRODUÇÃO 

O sistema de medição das forças aplicadas nos cabos de amarração e nas defensas foi apresentado na 
secção 4.6. Na descrição desse sistema foi feita referência ao facto de ter sido detectado um erro (bug) 
nos algoritmos de uma das três rotinas base que constituem o software de aquisição e análise de dados 
HR WaveData v.2.13, desenvolvido pela HR Wallingford, UK. Este anexo tem como objectivo fazer 
uma breve descrição desse erro de programação (nunca antes detectado), das suas reais implicações no 
trabalho realizado (pouco significativas) e do modo como as mesmas foram corrigidas. O erro detectado 
consistia, muito genericamente, numa (pequena) ‘transferência’ do sinal de voltagem registado por um 
dos canais do sistema de aquisição (canal 20) para os quatro canais seguintes. 

Como a causa do erro detectado era inicialmente desconhecida, após contacto com a equipa técnica da 
HR Wallingford, foi realizada uma série de testes ao equipamento para tentar eliminar/excluir algumas 
das suas causas mais prováveis, nomeadamente uma verificação exaustiva das ligações entre as várias 
componentes de hardware do sistema de aquisição de forças e do funcionamento dessas componentes, 
usando equipamentos e componentes disponibilizados pela HR Wallingford. Depois de se ter concluído 
que o problema detectado não podia estar relacionado com as componentes de hardware, e após se ter 
procedido à reinstalação do software, foi enviado um engenheiro da equipa técnica da HR Wallingford 
(em Junho de 2009) para efectuar alguns testes adicionais ao sistema, tendo concluído que se tratava, 
efectivamente, de um erro de programação num dos algoritmos do software HR WaveData v.2.13.  

Na impossibilidade de o problema detectado ser corrigido, foi instalado no PC de aquisição do tanque 
de ondas do LH da FEUP o software HR DAQ v1.5r3, à data ainda em fase de desenvolvimento, mas 
que iria substituir, num curto espaço de tempo, o sistema de aquisição HR WaveData v.2.13. O facto 
de se ter tratado de um problema de software, como se explica posteriormente, permite que os registos 
adquiridos pelo sistema possam ser corrigidos, com relativa facilidade, na fase de pós-processamento 
desses dados. 

 

I.2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO SISTEMA E DO PROBLEMA 

As Figuras 4.2 e 4.4 apresentam o organigrama de funcionamento integrado dos diferentes sistemas de 
aquisição utilizados no presente trabalho experimental. O sistema de medição das forças aplicadas nos 
cabos de amarração e nas defensas, tal como o sistema de medição de movimentos de navios amarados 
baseado na aplicação de seis sensores laser de deslocamentos, foi integrado no sistema de aquisição de 
agitação marítima, podendo partilhar os mesmos softwares de aquisição e de análise de dados, Figura 
4.4. Na secção 4.6.2.1 foi apresentado o funcionamento do sistema de medição de forças, que inclui um 
conjunto de dez transdutores de força. O Quadro 4.28 mostra a correspondência entre os conversores 
USB e os canais do sistema de aquisição HR WaveData v2.13 utilizados por cada um dos transdutores 
de força (canais 17 a 26). 

O software HR WaveData, embora permita fazer a aquisição de vários tipos de sinais, foi desenvolvido 
a pensar, essencialmente, na aquisição e na análise de registos de agitação marítima. Esse software é 
composto por três módulos que permitem: a calibração do sistema de medição de níveis hidrodinâmicos, 
a aquisição de dados, e o processamento e a análise desses dados (secção 4.4.4). Após ter sido realizado 
um conjunto de testes de diagnóstico concluiu-se que o erro de programação se encontrava no módulo 
de calibração das sondas de níveis hidrodinâmicos (independente dos restantes), e que estava limitado 
a cinco dos dez canais utilizados pelos transdutores de força (canais 20 a 24). Consequentemente, esse 
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erro não teve qualquer influência nos resultados das medições das condições de agitação marítima, uma 
vez que as sondas de níveis hidrodinâmicos apenas podem utilizar os canais 1 a 16. 

Contudo, o módulo de calibração das sondas de níveis hidrodinâmicos, como permite a monitorização 
contínua dos sinais adquiridos pelos vários canais que constituem o sistema de aquisição, foi utilizado 
para efectuar a leitura do sinal enviado pelos transdutores de força, não apenas durante as operações de 
ajuste das forças de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração do navio, mas também na definição 
dos valores de repouso (i.e. das forças aplicadas nos cabos de amarração e nas defensas antes do início 
de cada teste). Os valores de repouso e os factores de calibração dos vários equipamentos são gravados 
num ficheiro de calibração, que é posteriormente utilizado no processamento dos registos (voltagens) 
adquiridos pelo módulo de aquisição de dados propriamente dito. 

O problema identificado manifestava-se da forma esquematizada na Figura I.1. Por exemplo, com os 
dez transdutores de força ligados ao sistema de aquisição, quando eram aplicadas forças de grandeza 

crescente apenas no transdutor de força 4 (TF 4), os registos observados no módulo de calibração do 
software HR WaveData v2.13 mostravam que aproximadamente 7.7% da voltagem medida por esse 
transdutor era transferida para os transdutores de força 5, 6, 7 e 8. 

 

 
Figura I.1 – Esquematização do problema identificado no software HR WaveData, v2.13. 

No entanto, quando eram solicitados, individualmente, os transdutores de força com os números 5, 6, 7 
ou 8, não ocorria transferência de voltagem desses transdutores para o TF 4, ou entre eles. Verificações 
adicionais permitiram concluir que a voltagem efectivamente transferida do TF 4 para os TF 5 a TF 8 
era igual a aproximadamente 7.7% da diferença entre as voltagens reais medidas por esses sensores. Por 
outro lado, quando os transdutores de força 5 a 8 eram solicitados individualmente, e apesar de não haver 
transferência de voltagem para o TF 4, as voltagens medidas nesses transdutores eram aproximadamente 
7.7% superiores às reais.  

O Quadro I.1 apresenta os factores de calibração dos vários transdutores de força utilizados no estudo. 
Os valores relativos às calibrações 1 e 2 foram determinados em duas alturas distintas com o software 
HR WaveData v2.13. Os factores de calibração corrigidos foram determinados com base nas leituras 
de voltagem efectuados com o software DAQ v1.5r3. Todas as calibrações foram realizadas com base 
na metodologia que foi apresentada na secção 4.6.2.2. Os resultados apresentados no Quadro I.1 são 
consistentes com as explicações já apresentadas. 

 

TF1 TF2 TF3 TF4 TF5 TF6 TF7 TF8 TF9 TF10

Canal 17 Canal 18 Canal 19 Canal 20 Canal 21 Canal 22 Canal 23 Canal 24 Canal 25 Canal 26

~ 7.7%
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Quadro I.1 – Factores de calibração dos elementos do sistema de amarração do navio (no modelo). 

Canal 
HRW 

Transdutor 
de Força 

Elemento do sistema de 
amarração do navio 

Factores de calibração 

Calibração 1 Calibração 2 Corrigidos 

17 TF 1 Cabo de Amarração 1 0.8596 0.8665 0.8635 
18 TF 2 Cabo de Amarração 2 0.8469 0.8601 0.8568 
19 TF 3 Cabo de Amarração 3 0.8710 0.8784 0.8769 
20 TF 4 Cabo de Amarração 4 0.8490 0.8521 0.8470 
21 TF 5 Cabo de Amarração 5 0.9298 0.9295 0.8606 
22 TF 6 Cabo de Amarração 6 0.9231 0.9334 0.8583 
23 TF 7 Cabo de Amarração 7 0.9237 0.9358 0.8620 
24 TF 8 Cabo de Amarração 8 0.9190 0.9319 0.8573 
25 TF 9 Defensa 1 0.8284 0.8431 0.8401 
26 TF 10 Defensa 2 0.8349 0.8435 0.8406 

 

O facto de os dez transdutores de força terem sido calibrados individualmente dificultou a identificação 
do problema. Contudo, logo na fase inicial de utilização desse sistema de aquisição, foram identificados 
alguns ‘aspectos’ estranhos relacionados com o funcionamento das componentes afectas à aquisição de 
forças. Aproveitando a deslocação ao Porto de dois engenheiros da HR Wallingford, foi solicitada uma 
verificação do sistema de aquisição e a análise das ‘anomalias’ detectadas, tendo sido concluído que o 
mesmo estava a funcionar correctamente. 

Com o navio amarrado no cais e com todos os transdutores de força ligados em simultâneo, como se 
depreende das explicações apresentadas anteriormente, é praticamente impossível detectar o problema. 

O problema apresentado e as suas verdadeiras repercussões nos resultados já adquiridos só puderam ser 
compreendidos durante a visita do Engenheiro Phillip Small, com a instalação do software HR DAQ 
v1.5r3 e de um software básico (HR PMD), destinado exclusivamente à leitura do sinal enviado pelos 
transdutores de força. Analisando as leituras efectuadas pelos três sistemas foi possível concluir que o 
problema se encontrava, apenas, na rotina de calibração das sondas de níveis hidrodinâmicos e que os 
dados em bruto adquiridos pelo módulo de aquisição do software HR WaveData v.2.13 eram idênticos 
aos adquiridos pelos outros dois softwares. Os factores de calibração dos transdutores de força foram 
também verificados (Quadro I.1). 

Como foi referido anteriormente, no processamento dos dados adquiridos (i.e. em bruto), o software 
HR WaveData v.2.13 utiliza os valores de repouso e os factores de calibração dos vários equipamentos. 
No caso dos transdutores de força 5 a 8, essa informação de base estava errada. A rotina desenvolvida 
em MatLab permite fazer a correcção das séries temporais das forças aplicadas nesses transdutores de 
força, determinando, numa primeira fase, os registos em bruto e, posteriormente, aplicando os valores 
de repouso e os factores de calibração correctos.  

Considere-se que ,  e ,  representam, respectivamente, o sinal medido por um dado transdutor de 
força com o navio numa situação de repouso e o factor de calibração desse equipamento de medição, 
ambos definidos com base em leituras dos valores apresentados pela rotina de calibração do software 
HR WaveData v.2.13, ainda sem terem sido corrigidos. Com base nessa informação e nos registos em 
bruto enviados pelo transdutor de força em análise,  , o software calcula o valor da força aplicada 
no transdutor no instante , em relação ao valor de repouso, com base em,  

, , , , (I.1)
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Como só é possível ter acesso às séries temporais das forças aplicadas nos elementos do sistema de 
amarração depois de terem sido processadas, a rotina desenvolvida em MatLab determina, primeiro, a 
série temporal dos registos em bruto do transdutor de força com base em, 

,
1
,

, , , . (I.2)

Utilizando o ‘factor de calibração correcto’ do transdutor de força, , , é possível determinar a série 
temporal corrigida das forças aplicadas no transdutor em análise, em relação ao seu zero absoluto, com 
base em, 

, , , . (I.3)

A série temporal das forças aplicadas no transdutor de força relativamente ao seu valor de repouso (no 
caso dos cabos de amarração em relação ao valor da força de pré-tensão) é dada por, 

, , , . (I.4)

em que ,  representa a força aplicada no transdutor em análise, no instante inicial, depois de corrigida 
a correspondente série temporal. A análise estatística das forças aplicadas nos elementos do sistema de 
amarração do navio é efectuada, obviamente, com as séries temporais corrigidas. 

No trabalho experimental efectuado foram estudadas duas condições de pré-tensão distintas (capítulo 
6), tendo sido definidos intervalos de variação para as forças aplicadas nos cabos de amarração com o 
navio em situação de repouso (ver secção 6.2.3). No início de cada série de testes, o ajuste das forças 
de pré-tensão aplicadas nos cabos de amarração foi efectuado com base na leitura directa dos valores 
apresentados pelo módulo de calibração do software HR WaveData v.2.13. Dadas as características do 
problema detectado, só muito excepcionalmente os valores das forças de pré-tensão aplicadas nos cabos 
de amarração (depois de corrigidas) não ficam compreendidas nos intervalos inicialmente definidos. 

O sistema de medição dos movimentos do navio amarrado utilizado no presente estudo é completamente 
independente do sistema de medição das forças aplicadas nos cabos de amarração e nas defensas. 
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