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PREFÁCIO

 A maritimidade do Brasil é indiscutível, assim como a relevância do mar para a sobrevivência 

e o desenvolvimento do país, seja na vertente do comércio marítimo ou na exploração de riquezas 

existentes no mar e no subsolo marinho. As águas jurisdicionais brasileiras que incluem a nossa 

Amazônia Azul são essenciais para a economia, para a defesa nacional e para a matriz energética 

brasileira. Nesse contexto, o binômio navio x porto é fundamental para a sobrevivência de um país 

vocacionado para o mar. O Brasil é inviável sem o mar.

 Ao analisar a cadeia de suprimentos de itens básicos para a vida do cidadão, constatamos 

que, além dos navios, os portos têm um papel essencial, pois é por meio deles que as riquezas e os 

insumos saem ou chegam nos mais variados rincões deste nosso país continental.

 Com o passar dos tempos, observamos um fenômeno interessante: por razões diversas, 

especialmente economicidade e preservação do meio ambiente, as dimensões dos navios em termos 

de comprimento, boca e calado têm aumentado de forma extraordinária. Os navios estão 

aumentando. E os portos? Aqueles construídos mais recentemente tiveram condições de ajustar seus 

projetos, adequando suas características aos novos tempos, mas os portos mais antigos se veem 

obrigados a se adaptar ou ajustar parâmetros operacionais, sob o risco de perder mercadorias, em 

termos de competitividade regional.

 As instalações portuárias são componentes essenciais da cadeia logística de suprimentos por 

vias marítimas e fluviais. Os portos carecem de constante modernização para que possam receber 

navios mais modernos e de maior porte, bem como é mandatório que disponham de infraestrutura 

adequada para o embarque e desembarque dos mais variados tipos de mercadorias transportados 

pelas embarcações que neles aportam.

 Assim, para planejar novas instalações portuárias e seus acessos ou com o objetivo de bem 

avaliar os riscos para que um navio de dimensões maiores que as inicialmente previstas adentre um 

porto já existente, é muito bem-vindo um compêndio acadêmico que aborde com clareza as 

referências internacionais vigentes sobre o planejamento portuário, especialmente as publicações 

da Pianc (The World Association for Waterborne Transport Infrastructure).
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 Com muita satisfação recebi o convite para prefaciar a obra Planejamento Portuário – 

Recomendações para Acessos Náuticos. O livro nasceu de um esforço de diversos estudiosos, com 

notório saber sobre as mais variadas áreas de conhecimento relacionadas ao tema, com o propósito 

maior de prover a comunidade marítima com uma referência acadêmica nacional, em língua 

portuguesa, pautada no conhecimento extraído dos manuais de boas práticas internacionais que 

tratam dos aspectos atinentes à compatibilização do dimensionamento de vias navegáveis com os 

navios-tipo que nelas irão navegar. Ademais, o conhecimento contido neste livro também pode 

auxiliar os estudos e simulações realizados visando ao estabelecimento ou a alterações de parâmetros 

operacionais de vias navegáveis já existentes para acomodar navios de maior porte, o que vem 

acontecendo com maior frequência devido ao incremento das atividades portuárias em nosso país.

 Ao navegar nas linhas deste livro, nos deparamos com todos os componentes que devem 

ser levados em conta no planejamento e implantação de uma instalação portuária; abordam-se as 

características das vias de acesso e as inúmeras variáveis que devem ser matematicamente avaliadas 

como profundidade, dimensões do canal e áreas das bacias de manobra, dos berços e de fundeio. 

Também são estudados os efeitos hidrodinâmicos e meteorológicos, e seus potenciais riscos aos navios.

 Importante ressaltar que os autores, em abordagem extremamente técnica, se debruçam sobre 

as inúmeras variáveis afetas à manobrabilidade do navio-tipo, como curva de giro, aceleração, 

desaceleração, influência da corrente, vento e ondas, além dos efeitos hidrodinâmicos da navegação 

em águas restritas e o desempenho de rebocadores. A navegação em lama fluida também é 

abordada, bem como a exploração de conceitos importantíssimos como o efeito squat, fundo 

náutico e calado dinâmico.

 Muito conveniente a abordagem sobre a classificação geral de navios mercantes, pois é 

fundamental que o planejador e aqueles que trabalham com parâmetros operacionais do porto bem 

conheçam as características dos navios-tipo e sua evolução ao longo dos tempos. Outro ponto 

importante é a parte do livro que trata da análise de risco, requisito inexorável no processo de 

planejamento portuário, desde a sua fase preliminar de concepção, seguindo durante a elaboração 

do projeto, ocasião em que se focalizam os aspectos de segurança da operação no porto, permitindo 

a proposição de ações de mitigação dos riscos ou de contingência.
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 O livro aborda métodos e técnicas de simulação das manobras dos navios, apresentando 

subsídios técnicos para uma adequada simulação de diversos cenários, o que, na atualidade, é 

fundamental, pois se cria virtualmente um ambiente semelhante ao da instalação portuária em análise, 

bem como das características dos navios que operarão naquele porto, possibilitando avaliar riscos e 

subsidiar decisões.

 Por fim, apresento os meus cumprimentos aos ilustres autores e organizadores desta valorosa 

obra que traz, em detalhes, todos os requisitos afetos ao planejamento e segurança da navegação 

resultantes da interação do binômio navio x porto na área marítima. A abordagem, em que pese 

priorizar a técnica, não desvia os olhos da prática, uma vez que abarca tópicos relevantes para o 

navegante, como dimensões do canal de acesso, sinalização náutica, praticagem, rebocadores de 

porto e as instalações portuárias, entre outros aspectos já mencionados.

 Deixo patente que esta publicação não é normativa e não esgota o assunto. Constitui-se, contudo, 

em importante subsídio de caráter técnico-acadêmico, que pode servir como inspiração e fonte de 

consulta para aqueles profissionais que se dediquem ao estudo do planejamento portuário e dos 

respectivos canais de acesso, uma vez que este compêndio se baseia em boas práticas de segurança 

reconhecidas internacionalmente.

 Que o fomento da maritimidade, o crescimento do Brasil e a segurança da navegação sejam o 

norte de todos aqueles que se dediquem ao planejamento de instalações portuárias em nosso país. 

Boa leitura!

 

VAlte (RM1) Wilson Pereira de Lima Filho

Presidente do Tribunal Marítimo
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CAPÍTULO 1
Introdução

 O transporte aquaviário é a forma mais econômica de levar mercadorias e matérias-primas em grande 
escala de um lugar a outro. Mais de 80 por cento dos produtos comercializados internacionalmente são assim 
transportados, e, no caso de matérias-primas, esse valor passa de 90 por cento. Ao se observar a localização 
do Brasil e dos países com os quais mantém intenso comércio, evidencia-se a significativa importância do 
transporte aquaviário para as importações e exportações.

 As instalações portuárias são peças fundamentais na cadeia do transporte aquaviário, e os portos 
necessitam de constante modernização para receber novos tipos de navios, de maior porte, maior fluxo 
de embarcações, bem como para construção de instalações adequadas aos diversos tipos de mercadorias 
transportadas. Adicionalmente, novas instalações portuárias estão sendo concebidas para os próximos 
anos, incentivadas principalmente pela Lei no 12.815/2016 (Lei dos Portos), que flexibilizou esse tipo de 
empreendimento para a iniciativa privada.

 Nas últimas décadas observou-se forte avanço no conhecimento científico e tecnológico, que 
foi fundamental para o acelerado avanço do transporte aquaviário: simuladores de tráfego; simuladores de 
manobras; métodos mais avançados de projeto e construção de navios e instalações portuárias; navios dotados 
de sistemas avançados de governo, propulsão, controle, carregamento; instalações portuárias também 
dotadas de sistemas avançados de carga e descarga; etc., tendo todos eles contribuído para o desenvolvimento 
do setor.

 É importante mencionar que diversas publicações internacionais e recomendações da Organização 
Marítima Internacional (IMO) sugerem que não só novos projetos, mas quaisquer alterações portuárias 
físicas ou operacionais que possam impactar a manobra dos navios, criando novas práticas, devem passar 
por um processo de análises e decisões envolvendo as autoridades marítima e portuária, usuários, centros de 
simulações e escritórios de engenharia.

 Diante disso, foi criado um grupo multidisciplinar com projetistas, pesquisadores, engenheiros, 
aquaviários, armadores, portuários e terminais para preparar recomendações claras, baseadas no 
conhecimento tecnológico consolidado, a partir de recomendações de entidades internacionais para ser 
utilizadas em projetos portuários. É importante, entretanto, deixar bem estabelecidas as fases do projeto em 
que estão focalizadas essas recomendações. Para tal vamos observar a Decisão Normativa 106 do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Resolução no 361 
do Confea, que conceituam e definem as expressões “projeto”, “projeto básico” e “projeto executivo”. 
A presente obra segue os termos e as atribuições ali definidos.

 A fase inicial do projeto básico compreende decisões políticas e de planejamento tomadas pelas 
autoridades e administrações portuárias competentes, em conjunto com os usuários, escritórios de projeto 
e empresas de construção. Após essa fase de decisões, inicia-se a etapa mais minuciosa do projeto básico. 
A abrangência de um projeto básico está apresentada na Normativa do Confea. Neste livro apresentamos 
recomendações a seguir no projeto de obras portuárias para subsidiar a estruturação de um futuro projeto 
básico. As recomendações aqui apresentadas não tratam do projeto básico de uma obra portuária em toda a 
sua extensão. Os conteúdos abordados estão fortemente correlacionados com aqueles tratados nos documentos
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Pianc Harbour Approach Channels de 2014, Recommendaciones para obras marítimas, United States 
Army Corps of  Engineers (Usace), e assim adotamos seguir a divisão estabelecida pela Pianc, apresentando 
as recomendações em duas fases: fase de Projeto Conceitual e fase de Projeto Detalhado.

 De certa forma é difícil separar exatamente a fase de decisões políticas e planejamento inicial da 
fase conceitual do projeto básico, uma vez que a fase inicial do projeto a ser desenvolvido demanda o 
estabelecimento de parâmetros que permitam avaliar de forma preliminar a viabilidade de sua realização 
técnica, econômica, ambiental e social. Nessa fase as ideias de operação náutica começam a ganhar 
consistência para que as análises técnicas possam evoluir. Inicialmente, o que temos são meras expectativas 
e ainda não se consolidam exatamente em um projeto stricto sensu. Assim, muitas vezes costuma-se 
caracterizar a fase em que essas decisões são tomadas e as avaliações preliminares dos parâmetros principais 
do projeto são realizadas denominando-a projeto preliminar.

 É importante frisar que este livro tem como objetivo trazer recomendações e boas práticas aos 
engenheiros que formularão o projeto básico, de forma a dar parâmetros bem claros e definidos a alcançar no 
projeto executivo, uma vez que se entende que essa etapa é crucial para o sucesso do empreendimento. Essas 
recomendações dizem respeito tanto a aspectos geométricos dos canais de acesso, da bacia de evolução, de
portos, terminais e vias navegáveis quanto à dinâmica da navegação e têm como premissa a ideia de que 
a navegação seja realizada da forma mais segura possível.
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CAPÍTULO 2
Vias de Acesso a Instalações Portuárias

2.1. Introdução 

 O objeto de estudo do presente capítulo é a navegação em vias de acesso a instalações portuárias. 
Nele são reunidas recomendações apresentadas por entidades internacionais a ser consideradas em projetos 
de instalações portuárias, projetos de canais de acesso, projetos visando receber novos tipos de navios e todos 
e quaisquer projetos de alterações que possam impactar a operação de navios, causando novas manobras ou 
novas práticas.

 Essas recomendações dizem respeito tanto a aspectos geométricos dos canais de acesso, da bacia de 
evolução etc. quanto à dinâmica da navegação, objetivando realizá-la de forma eficiente e a mais segura 
possível. A segurança dependerá do tamanho e capacidade de manobra dos navios que farão uso da hidrovia, 
das dimensões do canal, do tipo de ajuda à navegação, das ações ambientais (correntes, ventos e ondas) e da 
experiência de usuários, comandantes, mestres e práticos. A segurança e a eficiência devem ser consideradas 
antes de se otimizar o projeto com relação a custos, posto que estão fortemente associadas ao fator humano, 
de muito difícil mensuração, recomendando-se que as condições potencialmente perigosas sejam mitigadas 
na medida do possível (ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice No. 94, 1998, p. 4).

 Assim, pode-se dizer que o projeto ideal de uma obra portuária requer uma avaliação do ambiente 
físico, das correntes e das condições climáticas, bem como o julgamento dos fatores de segurança que 
dependem da resposta de práticos e outros usuários que estejam dispensados de praticagem. Nos casos 
de dispensa de prático, especial atenção deve ser dada à coordenação de tráfego.

 Como mencionado na Introdução deste livro, seguindo a decisão normativa 106 (Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993) e a Resolução no 361, ambas do Confea, e a divisão estabelecida pela Pianc, as 
recomendações contidas neste capítulo estão focalizadas no projeto básico, dividido em duas fases, a de 
Projeto Conceitual e a de Projeto Detalhado.

 Diversas publicações internacionais e recomendações da Organização Marítima Internacional (IMO) 
sugerem que qualquer alteração nas operações portuárias que possa impactar a manobra dos navios, criando 
novas práticas, deve passar por diversas análises e decisões envolvendo desde as Autoridades Marítima e 
Portuária, passando pelos usuários, centros de simulações e engenheiros. O fluxograma apresentado na 
Figura 2.1. e retirado da Pianc Report-121, de 2014, dá uma ideia do processo sugerido.
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Figura 2.1. Fluxograma (Pianc 121, 2014, p. 16) 
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2.2. Definições de Projeto Conceitual e Projeto Detalhado

Projeto Conceitual

 Nele são definidas as principais dimensões da geometria de um canal de acesso, canal interno, 
bacia de evolução e instalações portuárias. A profundidade, a largura e o alinhamento de um canal são 
considerados separadamente, embora estejam intimamente relacionados. Esse projeto tem por objetivo 
minimizar o número de alternativas para a solução das dimensões (largura, profundidade e alinhamento) 
de um canal de acesso, da bacia de evolução, do canal interno e demais detalhes de instalações portuárias, 
identificando uma ou mais propostas viáveis para o Projeto Detalhado.

 O Projeto Conceitual tem início no projeto preliminar no qual a largura, a profundidade e o 
alinhamento do canal de acesso são obtidos empregando-se dados e fórmulas simplificadas, relevantes 
para os aspectos relativos aos navios e às características ambientais.

 Estabelecido o projeto preliminar, as dimensões do canal são reavaliadas em função de dados mais 
consistentes das características ambientais (pesquisas de campo podem ser necessárias) e do movimento do 
navio de projeto. Nessa fase, análises de risco e simulações simplificadas podem ser realizadas. O resultado 
final deve ser o da hipótese mais confiável de geometria e dimensões do acesso náutico, sob o ponto de vista 
de sua segurança, manobrabilidade e navegabilidade.

Projeto Detalhado

 Trata-se de processo destinado a validar, desenvolver e aperfeiçoar o Projeto Conceitual, em função 
de dados realísticos ambientais e operacionais, movimento e manobrabilidade do navio de projeto, 
análises de risco, execução, custos de manutenção e outros possíveis impactos.

 Os métodos utilizados no Projeto Detalhado podem depender tanto de modelos numéricos 
quanto de modelos físicos e, portanto, necessitam de maior quantidade de informações, bem como de 
julgamento técnico adequado e experiência na interpretação de seus resultados. A profundidade, a largura e o 
alinhamento de um canal devem ser considerados em conjunto com a manobrabilidade do navio de projeto 
nas condições ambientais locais. Regras operacionais devem ser analisadas e referem-se às limitações devidas 
às condições ambientais, às particularidades do navio de projeto (propulsão, tipo de leme etc.), à assistência 
de reboque (força de bollard pull, tipo e posicionamento dos rebocadores) etc.
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2.3. Projeto Conceitual

Componentes

 Os componentes do Projeto Conceitual são os seguintes
 
 a. canais de acesso;
 b. espaços de manobra;
 c. canais internos ou de aproximação;
 d. bacias de evolução;
 e. fundeadouros;
 f. instalações portuárias;
 g. força de tração estática e de puxar-empurrar de rebocadores;
 h. calado aéreo e folga sobre o calado aéreo;
 i. gestão e análise de risco; e
 j. terminais flutuantes.

2.3.1. Canais de acesso

2.3.1.1. Tipos

 Quanto à proteção das ondas do mar, os canais de acesso são classificados em

 a. desabrigados, expostos às ondas do mar, que podem provocar movimentos verticais no navio, com
     período significativo de ondas acima de 6s; ou

 b. abrigados, localizados em ambiente relativamente protegido das ondas do mar, com período 
     significativo de ondas abaixo de 6s.

 Com relação à geometria, os canais de acesso são classificados em (ver Figura 2.2.)

 a. abertos ou sem restrição lateral, simbolizados pela letra U;
 b. com restrição lateral e margens imersas (canais dragados), simbolizados pela letra R; ou
 c. confinados com taludes emersos que são as seções estreitas de rios e hidrovias, simbolizados pela 
     letra C.

Figura 2.2. Tipos de canais de acesso (Pianc 121, 2014, p. 28)
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 Os canais abertos ou sem restrição lateral (U) são relativamente grandes, sem margens ou tendo-as 
com inclinação inferior a 1:10, e geralmente ficam nas extremidades das instalações portuárias. As seções de 
rios podem ser classificadas em canal sem restrição lateral se forem largas o suficiente (por exemplo, largura 
da seção superior a oito vezes a boca do navio para a razão profundidade/calado 1,2).
 
 Canais que possuem restrição lateral com talude imerso são típicos em um canal dragado. O canal 
com restrição lateral (R) é um intermediário entre os tipos aberto e com margens emersas.
 
 O canal com restrição lateral com paredes laterais (C) é um caso especial desse tipo, em que a altura 
de sua lateral se estende acima da superfície da água.
 
 Os canais de acesso podem ser caracterizados por um ou mais desses tipos, podendo as seções 
transversais ter diferentes configurações ao longo do canal. Também podem apresentar combinações desses 
três tipos, configurando um canal aberto e irrestrito em um lado e restrito com paredes laterais no outro.
 
 Um canal aberto pode ser gerado a partir de um canal com restrição, se a largura for suficientemente 
grande. Estudos com modelos físicos reduzidos ou com modelos numéricos podem ser empregados para 
definir o quão suficientemente grande deve ser a largura do canal restrito, em função da boca do navio e da 
profundidade, para que ele não venha a sofrer perturbação do efeito de margem.
 
 Os parâmetros que definem a geometria de canais de acesso estão apresentados no Capítulo 5, item 5.2.

2.3.1.2. Profundidade do canal de acesso (Pianc 121, 2014, seção 2.1.)

 A profundidade necessária em cada local deve ser determinada levando em consideração

 a. os níveis da água em questão e os fatores que afetam sua variabilidade, determinantes do plano 
     de referência para a posição vertical do navio, o que inclui níveis de redução das cartas náuticas, 
     marés astronômicas, elevação dos níveis d'água devida às condições meteorológicas, variações na 
     taxa de vazão dos rios etc.;
 b. fatores relacionados ao navio que possam levar algum ponto do casco a alcançar um nível mais 
     baixo do que o nível da quilha sob condições estáticas ou dinâmicas; e
 c. o fundo do mar e os aspectos que afetam sua variabilidade, que incluem imprecisões batimétricas 
     e tolerância à sedimentação e à execução de dragagens.

 Na fase inicial do Projeto Conceitual, podem ser utilizados como estimativa inicial da profundidade, 
em função da velocidade do navio, das ondas e das condições do fundo do canal, os valores listados na Tabela 
2.1. Essa tabela contém também uma recomendação para o valor da folga sobre o calado aéreo (FCA) que 
será abordado adiante (Pianc 121, 2014, p. 37). 

 Se o navio de projeto, na fase do projeto preliminar, for um contêinero, um navio de passageiro, um 
Ro-Ro ou um navio que adquire inclinação dinâmica transversal quando guinado ou quando sob ação de 
forças ambientais transversais, deve-se incluir uma estimativa separada para inclinação dinâmica, que deve 
ser adicionada aos fatores relacionados ao navio.
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2.3.1.2.1. Fatores associados à profundidade

 A seguir, são apresentadas recomendações que devem ser levadas em consideração no projeto de 
um canal de acesso, em relação aos três fatores associados às cotas verticais mencionados. Cada um desses 
fatores possui inter-relacionamento com os outros.

Tabela 2.1. Componente da profundidade do canal e estimativas de calado aéreo 
para o projeto preliminar (Pianc 121, 2014, p. 38, Tabela 2.2.)

Tabela 2.1. Componente da profundidade do canal e estimativas de calado aéreo para o projeto preliminar (Pianc, 
121, 2014, p. 38, Tabela 2.2.) 

 

 

 

 

 

Descrição 
Velocidade 

do navio 
Condições de ondas 

Fundo do 
canal 

Canal 
abrigado 

Canal desabrigado 

Fatores relacionados com o Navio Fs 

Profundidade 
ℎ 

£ 10 nós 

Nenhum 

 1,10𝑇𝑇  

10-15 nós  1,12𝑇𝑇  

> 15 nós  1,15𝑇𝑇  

Todas 

Ondulação baixa  
(𝐻𝐻) < 	1m) 

  1,15𝑇𝑇 até 1,2𝑇𝑇 

Ondulação moderada  
(1m < 𝐻𝐻) <	2m) 

  
1,2𝑇𝑇  até 

1,3𝑇𝑇 

Ondulação forte 
(𝐻𝐻) > 	2m) 

  
1,3𝑇𝑇  até 

1,4𝑇𝑇 

Somar para o tipo de fundo do canal 

Todas Todas 

Lama/lama Nenhum Nenhum 

Areia/argila 0,4m 0,5m 

Rochas/coral 0,5m 1m 

Folga sobre o calado aéreo (FCA) 

FCA Todas Todas  0,05𝐻𝐻/0  0,05	𝐻𝐻/0 + 	0,4𝑇𝑇 

Nota 1 Para os fatores relacionados ao navio de projeto, supõe-se 𝑇𝑇 > 	10m. Se 𝑇𝑇 < 	10m, usar o valor 
para 	𝑇𝑇 = 10m. 

Nota 2 Ondulação significa ondas com períodos de pico 	𝑇𝑇2  superiores a 10s. 

Nota 3 Para os valores correspondentes à ondulação em canais externos, utilizar valores menores para 
ondulações de períodos menores e valores maiores para ondulações de períodos maiores. 

Nota 4 O valor para a altura significativa das ondas 𝐻𝐻) depende da operação requerida, do tipo do navio 
de projeto, do nível de acessibilidade, do período e da direção relativa das ondas. 

Nota 5 𝐻𝐻/0  é a distância da superfície do mar até o ponto mais alto do navio. 

Nota 6 O valor do calado 𝑇𝑇 em metros nesta tabela deve ser calculado para a massa específica da água 
salgada. Deve ser feita a correção do valor do calado no caso de água doce. 
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Nota 1 Para os fatores relacionados ao navio de projeto, supõe-se T > 10m. Se T < 10m, usar o valor para 
T = 10m.

Nota 2 Ondulação significa ondas com períodos de pico TP superiores a 10s.

Nota 3 Para os valores correspondentes à ondulação em canais externos, utilizar valores menores para 
ondulações de períodos menores e valores maiores para ondulações de períodos maiores.

Nota 4 O valor para a altura significativa das ondas HS depende da operação requerida, do tipo do navio 
de projeto, do nível de acessibilidade, do período e da direção relativa das ondas.

Nota 5 Hst é a distância da superfície do mar até o ponto mais alto do navio.

Nota 6 O valor do calado T em metros nessa tabela deve ser calculado para a massa específica da água 
salgada. Deve ser feita a correção do valor do calado no caso de água doce.

2.3.1.2.2. Fatores associados ao nível da água

 Incluem esses fatores o nível de referência (datum) de um nível d'água de projeto selecionado, efeitos 
das marés astronômica e meteorológica, e possíveis condições desfavoráveis, conforme descrito a seguir.

 a. Nível d'água de projeto
     –  é o ponto de partida para se definir a profundidade de um canal de acesso. Ele não depende apenas 
    dos efeitos astronômicos e meteorológicos, mas também do(s) calado(s) do(s) navio(s) de projeto, 
    condições operacionais do local, requisitos ecológicos e correntes. A condição de profundidade 
    ótima ou ideal de um canal de acesso é, portanto, um processo iterativo envolvendo tentativas de 
    diferentes níveis d'água de projeto (Pianc 121, 2014, p. 24).

 b. Variação de maré durante o trânsito
    –  o nível d'água é influenciado pela maré astronômica e por efeitos meteorológicos. A maré varia 
    no tempo e no espaço, e essa variação pode ser obtida por coleta de dados, análise e interpretação
    de levantamento de níveis d'água ou pode ser estimada por meio de tábuas de maré ou modelos 
    matemáticos;
    –  nos casos de elevações apreciáveis de maré ou de canais longos, influenciados pela maré, a tomada 
    de decisão para fazer uso do canal deve decorrer da observação do ciclo de maré. Para instalações 
    portuárias acessadas por navios de diferentes calados, é recomendável o emprego de uma janela 
   (período de tempo) de maré adequada. As janelas de maré associadas à preamar podem ser 
    utilizadas para permitir que navios com grandes calados naveguem pelo canal (Pianc 121, 2014).

 c. Condições desfavoráveis
    –  em algumas instalações portuárias, as correntes, devidas à vazão do rio ou a efeitos climatológicos 
    de longo prazo, associadas aos estágios da maré, podem ser tão fortes, que impedem a navegação 
    segura de um navio de projeto. Isso pode fazer com que as chegadas e saídas sejam restritas a certas 
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c) efeito squat, incluindo o trim dinâmico; 
d) inclinação dinâmica em razão de vento e a guinadas; 
e) tolerância para a resposta às ondas; e  
f) FAQ líquida.  

 

Na Figura 3, são apresentados esses fatores e suas subdivisões (Pianc 121, p. 23) 

 

Figura 2.3. Fatores associados à profundidade de um canal de acesso (com base na Figura 2.1., Pianc 121, 2014, p. 23) 

 

2.3.1.2.3.1. Tolerância para incertezas no calado estático 

O calado máximo, assim como o trim estático, pode variar durante a travessia do navio (em função de 
consumo de combustível, água e alimentação, ajuste de lastro etc.). Se o navio não estiver em águas 
parelhas, o calado máximo na proa ou na popa deve ser o empregado. 

Muitas vezes, o calado estático do navio não é conhecido com certeza absoluta. Geralmente ele não é 
medido com exatidão na instalação portuária de chegada, onde a massa específica pode ser diferente da que 
ocorre na instalação portuária de saída, ou onde as condições de mar tornem difícil uma exata leitura do 
calado. Outra causa de incerteza pode ser uma inclinação estática para um bordo causada por um 
desbalanceamento da carga, do lastro ou por avaria (banda permanente). Uma margem de segurança deve 
ser deixada para as incertezas do calado estático. Considerando a dificuldade de quantificar essa margem de 
segurança, recomenda-se que, durante o projeto conceitual, sejam empregadas as fórmulas empíricas de 
squat e de movimento vertical em ondas, listadas nos capítulos 5 e 3, respectivamente, que, sendo 
conservativas, incorporam esse fator de incerteza na maioria dos casos. O acompanhamento contínuo pela 
autoridade competente pode levar à redução desse fator. 

 

2.3.1.2.3.2. Alterações na massa específica da água 

    janelas. Isso implica um tempo de inatividade em que o canal não estará disponível para um tipo 
    de navio;
    –  outro aspecto a ser considerado é a oscilação sazonal do nível d'água, que está sujeita às estações 
    de cheia/seca (por exemplo, na região amazônica).

 Todos os fatores associados ao nível d'água de um canal de acesso devem estar em um mesmo nível 
de referência (datum). O nível de referência é o datum da carta de navegação.

2.3.1.2.3. Fatores relacionados ao navio de projeto

 Incluem o calado estático e a folga abaixo da quilha (FAQ).

 O calado e o trim estático do navio de projeto, incluindo a possível banda permanente, são o ponto 
de partida para se definir a folga abaixo da quilha.

 Recomenda-se o uso de seis fatores de segurança no cálculo da FAQ

 a. tolerância para incertezas no calado estático;
 b. alterações na massa específica da água;
 c. efeito squat, incluindo o trim dinâmico;
 d. inclinação dinâmica em razão de vento e guinadas;
 e. tolerância para a resposta às ondas; e
 f. FAQ líquida.

 Na Figura 2.3., são apresentados esses fatores e suas subdivisões (Pianc 121, 2014, p. 23).

Figura 2.3. Fatores associados à profundidade de um canal de acesso 
(com base na Figura 2.1., Pianc 121, 2014, p. 23) 
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2.3.1.2.3.1. Tolerância para incertezas no calado estático

 O calado máximo, assim como o trim estático, pode variar durante a travessia do navio (em função de 
consumo de combustível, água e alimentação, ajuste de lastro etc.). Se o navio não estiver em águas parelhas, 
o calado máximo na proa ou na popa deve ser o empregado.

 Muitas vezes o calado estático do navio não é conhecido com certeza absoluta. Geralmente ele não 
é medido com exatidão na instalação portuária de chegada, onde a massa específica pode ser diferente da 
que ocorre na instalação portuária de saída, ou onde as condições de mar tornem difícil uma exata leitura 
do calado. Outra causa de incerteza pode ser uma inclinação estática para um bordo causada por uma má
distribuição da carga, do lastro ou por avaria (banda permanente). Uma margem de segurança deve ser 
deixada para as incertezas do calado estático. Considerando a dificuldade de quantificar essa margem de 
segurança, recomenda-se que, durante o Projeto Conceitual, sejam empregadas as fórmulas empíricas 
de squat e de movimento vertical em ondas, listadas nos Capítulos 5 e 3, respectivamente, que, sendo 
conservativas, incorporam esse fator de incerteza na maioria dos casos. O acompanhamento contínuo pela 
autoridade competente pode levar à redução desse fator.

2.3.1.2.3.2. Alterações na massa específica da água

 Diferenças na massa específica da água em mar aberto e das águas internas em uma instalação 
portuária levam a alterações no calado e variações no trim de um navio. Se o navio de projeto se move na 
direção da água de menor massa específica, o calado aumenta proporcionalmente à diminuição de massa 
específica, dependendo também da verticalidade do casco em relação ao plano de flutuação (gradiente do
plano de flutuação). O calado do navio de projeto aumenta em aproximadamente 2% a 3% quando sai de 
água salgada para água doce, porque o volume de deslocamento do navio é inversamente proporcional à 
massa específica da água.

 A relação entre o calado do navio de projeto e águas com maior ou menor massa específica é função 
do coeficiente de bloco CB e do coeficiente de área de flutuação CWP, podendo ser calculada, para navios em 
condição de águas parelhas, pela fórmula

 Tδmenor =    1 + (ρmaior - ρmenor)
 CB      Tδmaior

                                                                                 CWP

em que
 
 Tρmaior é o calado do navio na água com massa específica maior, expresso em metros (m),

 Tρmenor é o calado do navio na água com massa específica menor, expresso em metros (m),

 CB é o coeficiente de bloco, e
 
 CWP é o coeficiente de flutuação.
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 Por exemplo, para se calcular o calado do navio em água doce (massa específica igual a 1) conhecendo- 
se o calado do navio em água salgada (massa específica igual a 1,025), tem-se (Pianc 121, 2014, Apêndice 
C/ eq. C-2)

   
                      Táguadoce =  1 + ( 0,025)

  CB       Táguasalgada
                                                                                      

                                                                                                                                           CWP

sendo o coeficiente de Área de Flutuação

CWP =
  AWP

            LPP B

em que

 AWP é área de flutuação, expressa em metros quadrados (m²),

 LPP é comprimento entre perpendiculares, expresso em metros (m), e

 B é a boca do navio, expressa em metros (m).

 Para estimar o coeficiente de Área de Flutuação (Pianc 121, 2014, expressão D-2), pode ser utilizada 
a aproximação

CWP ≈

  
1  (2CB + 1)

                3

ou seja, o calado do navio em água doce é, para um navio convencional, de 1,02 a 1,025 de seu calado em 
água salgada.

2.3.1.2.3.3. Efeito squat, incluindo trim dinâmico

 O efeito squat é a tendência de um navio a afundar e adquirir trim, quando em movimento, reduzindo 
dessa maneira a lâmina d'água sob sua quilha. O squat depende muito da velocidade do navio e é acentuado 
em águas rasas, podendo se tornar crítico.

 As equações empíricas recomendadas no Projeto Conceitual são apresentadas no Capítulo 5.

2.3.1.2.3.4. Inclinação dinâmica em razão de vento e guinadas

 O afundamento da bolina (também chamada de quilha de balanço) é função do ângulo de inclinação 
dinâmica transversal, ∅WR, e é aplicável aos navios de projeto devido aos efeitos da inclinação dinâmica 
(por exemplo, contêineros grandes, navios de passageiros e Ro-Ro). O ângulo para margem de segurança 
deve ser de 2°.

 O afundamento da quilha de balanço, SK, deve ser calculado por (com base em Pianc 121, 2014, eq. 2-8)
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SK =

 
0,9 

B  Sin∅WR                                                                                     2

em que

 SK é a cota vertical do afundamento da quilha de balanço, expressa em metros (m).

 B é a boca do navio, expressa em metros (m).

	 ∅WR é o ângulo de inclinação dinâmica transversal.

 Esse valor deve ser incluído no cálculo, caso venha a representar no mínimo 5% da tolerância dada 
para a soma do movimento vertical em ondas e o squat.

2.3.1.2.3.5. Tolerância para a resposta às ondas

 A magnitude dos movimentos verticais do navio de projeto devidos às ondas, em um canal de acesso, 
depende de muitos fatores, dentre os quais se destacam (Usace-EM 1110-2-1613-2006)

 a. condições do mar, incluindo swell;
 b. altura, período, direção e celeridade de propagação da onda;
 c. velocidade, rumo e aproamento do navio;
 d. período natural do navio em roll, pitch e heave, e frequência de encontro;
 e. profundidade do canal, largura e folga abaixo da quilha;
 f. condições de correnteza: vazante ou enchente;
 g. velocidade do vento: intensidade e direção;
 h. proximidades de bancos e áreas de assoreamento; e
 i. estratégia de navegação empregada para o movimento em ondas.

 A resposta de navios de projeto de grandes dimensões às ondas é insignificante nos casos em que os 
comprimentos de onda são curtos e quando a frequência de encontro navio-onda é alta e as ondas são de 
pouca altura.

 A ação de ondas sobre os navios de projeto tende a aumentar com o aumento da altura da onda 
e diminuir com o aumento do comprimento do navio de projeto. A resposta máxima ocorre quando os 
comprimentos de onda são iguais ou quase iguais ao comprimento do navio de projeto. Ondas com períodos 
inferiores a 6s produzem pequenas respostas do navio de projeto porque os períodos naturais dos movimentos 
do navio de projeto são maiores (em águas profundas, o período natural de resposta do navio de projeto fica 
entre 10s e 17s), salvo os casos de embarcações de pequenas dimensões.

 O movimento do navio de projeto em ondas é diferente em águas rasas e em águas profundas, por 
diversas razões, dentre as quais se destacam

 a. para um dado período de ondas, o comprimento da onda em águas rasas é menor do que em 
     águas profundas. Isso altera a força de excitação de onda em relação ao comprimento do navio 
     de projeto;
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 b. para um dado período de onda, a celeridade da onda é menor em águas rasas do que em águas 
    profundas. Isso altera a frequência de encontro e desloca o pico de resposta do navio de projeto 
     para um período diferente do de águas profundas;
 c. a massa adicional em heave e o momento de inércia adicional em pitch são geralmente muito maiores 
     em águas rasas que em águas profundas, aumentando os períodos naturais da embarcação, o que 
     tende a reduzir os movimentos verticais do navio de projeto.

 Combinados, esses efeitos geralmente tendem a fazer com que o navio venha a ter uma resposta em 
ondas menor em águas rasas do que em águas profundas.

 Em arquitetura naval, a função de transferência, razão entre a amplitude de resposta do navio e 
a amplitude da onda monocromática que excita o movimento é conhecida como RAO (response amplitude 
operator). Essa função de transferência tem uma amplitude e um ângulo de fase. Os movimentos verticais 
do navio de projeto são determinados por meio do RAO, que é também chamado de fator de amplificação 
e depende do período, da direção e da frequência da onda e da velocidade do navio. Usualmente, a 
amplificação das respostas do navio de projeto tende a ser menor para ondas de maior altura devido 
a efeitos não lineares na dinâmica da embarcação, tornando conservativos os cálculos de movimento pelo 
RAO, mesmo para ondas de grande altura.

 O RAO pode ser obtido por meio de ensaios em tanques com modelos em escalas reduzidas ou por 
meio de códigos numéricos pertinentes.

 Na fase do Projeto Conceitual, recomenda-se o emprego dos métodos trigonométrico, japonês e/ou 
espanhol, descritos no Capítulo 3.

2.3.1.2.3.6. FAQ líquida (Pianc 121, 2014, item 2.1.2.7., p. 33)

 O valor utilizado para a FAQ líquida, que é a margem de segurança decorrente do tipo de fundo, 
em canal de acesso abrigado deve seguir a recomendação abaixo (ver Tabela 2.1.)

 a. 0,4m para fundos de areia ou argila;
 b. 0,5m para fundos de coral ou pedra.

 Nota Um casco soçobrado ou uma construção submersa, ao longo do canal, são considerados, para 
fins de margem de segurança, fundos de pedra.

 Para a margem de segurança decorrente do tipo de fundo, em canal de acesso desabrigado, 
recomenda-se utilizar (ver Tabela 2.1.)

 a. 0,5m para fundos de areia ou argila;
 b. 1m para fundos de coral ou pedra. 

 Nota Um casco soçobrado ou uma construção submersa, que estejam situados dentro do canal, 
são considerados, para fins de margem de segurança, fundos de pedra.
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 A margem de segurança para fundo de lama pode ser desprezada, desde que os outros fatores 
associados ao navio de projeto tenham sido calculados.

2.3.1.2.4. Margem de segurança em razão da manobrabilidade do navio de projeto (Pianc 121, 
2014, p. 33)

 Tendo sido calculada a FAQ, ela deve ser comparada com a margem de segurança vertical em razão 
da manobrabilidade do navio de projeto, fator de segurança que lhe garante conseguir transitar no canal com 
recursos próprios. A margem de manobrabilidade (MM) é independente da FAQ. Ela corresponde à folga 
mínima abaixo do navio de projeto (entre o nível de profundidade nominal e a posição correspondente ao 
maior calado do navio) e procura garantir o mínimo de controlabilidade do navio de projeto. A FAQ não 
pode ser menor que a margem de manobrabilidade vertical do navio de projeto.

 O limite de valor da MM depende do tipo de navio de projeto, das dimensões do canal e do seu 
alinhamento, do tráfego de navios de projeto (incluindo-se em uma ou duas vias de navegação). O valor 
mínimo de 5% do calado ou 0,6m, o que for maior, define uma MM adequada para a maioria dos tamanhos 
de navios de projeto, tipos e canais.

 A MM pode ser reduzida em zonas portuárias interiores, onde a ação das ondas é muito limitada 
ou ausente. O valor de 0,5m MM é recomendado para essas operações assistidas por rebocadores, indepen-
dentemente do calado do navio de projeto.

 O valor selecionado para definir a margem de segurança para a folga vertical do navio de projeto é 
o valor máximo calculado entre a FAQ e a MM.

2.3.1.2.5. Fatores relacionados ao fundo (Pianc 121, 2014, p. 34)

 a. Tolerância para incertezas da profundidade (batimetria e condições dos sedimentos)
     –  todos os sensores têm uma tolerância ou incerteza interna que deve ser considerada. Existem 
     incertezas na profundidade real por causa de tolerâncias nos dados de pesquisa de medida 
     batimétrica.

 b. Tolerância para alteração no fundo entre dragagens
     –  existe a possibilidade de ocorrer sedimentação ou assoreamento após a dragagem, ou entre 
     dragagens sucessivas. Esse valor é, por vezes, conhecido como manutenção avançada. A profun- 
     didade de dragagem pode ser propositadamente mais profunda que a profundidade nominal 
     necessária visando dar uma tolerância para a sedimentação antecipada e aumentar o tempo 
      necessário para o ciclo seguinte de dragagem. Uma estimativa de natureza semelhante é necessária
     para o assoreamento de canais naturais que normalmente não são dragados.

 c. Tolerância para incertezas na dragagem
      –  após a conclusão da obra de dragagem ou derrocagem, o fundo dragado ou derrocado não fica 
     perfeitamente plano, de modo que é necessário incluir uma cota a mais de profundidade para 
     assegurar que a profundidade de dragagem seja alcançada efetivamente;
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     –  a tolerância de dragagem destaca-se das demais por se tratar de um subsídio para as imprecisões 
    da atividade de dragagem propriamente dita que não pode ser caracterizada por uma fórmula  
    geral. Trata-se de uma medida de complexa determinação precisa pelo projetista, por fugir de 
     seu domínio, independentemente do nível de desenvolvimento do projeto (conceitual ou detalhado). 
     Essa complexidade deve-se ao fato de a tolerância de dragagem estar relacionada a aspectos de  
    naturezas muito distintas, como tipo e porte do equipamento de dragagem a ser utilizado, tipo 
     de solo a ser dragado e sua dureza, controle de posicionamento da draga e se a dragagem a ser 
    executada é de aprofundamento (capital dredge) ou de manutenção (maintenance dredge), podendo 
    também ser fortemente influenciada pelas condições locais, como, por exemplo, marés, correntes  
    e, principalmente, ondas;

    –  apesar de a tolerância de dragagem depender de interações com os draguistas para seu 
     estabelecimento adequado, os valores típicos apresentados na Tabela 2.2. podem ser utilizados 
     como referência para o desenvolvimento do projeto de engenharia.

Tabela 2.2. Valores típicos de tolerâncias de dragagem ou derrocagem relacionados às várias condições 
locais (em metros) (com base na Tabela 12 – British Standards 6349 5 1991)Tabela 2.2. Valores típicos de tolerâncias de dragagem ou derrocagem relacionados às várias condições locais (em 

metros) (com base na Tabela 12 – British Standards 6349 5 1991) 

Condições locais Draga 
autotransportadora 

Draga de 
sucção e 
recalque 

Draga de 
alcatruzes 

Draga de 
caçamba de 
mandíbulas 

Retroescavadeiras Escavadeira 
frontal 

Material do fundo m m m m m m 

Silte solto 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 

Silte coesivo 0,30 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Areia fina 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Areia média 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Cascalho 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Argila mole 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Argila média 0,30 0,15 0,15 0,30 0,15 0,15 

Argila dura 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,20 

Rocha muito fraca 0,30 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha fraca n/a 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha 
moderadamente fraca n/a 0,30 n/a n/a 0,35 0,35 

Rocha  
pré-trabalhada 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,375 

Ajustes para condições locais – Condições de mar 

Águas abrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,125 0,15 0,15 0,175 0,10 0,10 

Draga de médio porte 0,10 0,125 0,125 0,15 0,10 0,10 

Draga de grande porte 0,075 0,10 0,15 0,15 0,075 0,075 

Águas desabrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,30 n/a n/a 0,50 n/a n/a 

Draga de médio porte 0,25 0,35 0,35 0,40 0,35 0,35 

Draga de grande porte 0,20 0,30 0,30 0,35 0,30 0,30 

Correntes 

Moderada (0,5m/s) 0 0 0 0,10 0 0 

Forte (1m/s) 0,10 0,05 0 0,20 0,10 0,10 

Os valores apresentados para ajustes das condições locais devem ser somados aos valores apresentados relativos ao 
material de fundo. 

Nota 1 Os valores apresentados são referenciais para o desenvolvimento do projeto e não dispensam sua validação 
durante a contratação da obra de dragagem. 
Nota 2 Nenhum dos dados apresentados constitui valor absoluto. Dificuldades em garantir a profundidade de 
dragagem podem surgir quando baixos valores são especificados. 
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Tabela 2.2. Valores típicos de tolerâncias de dragagem ou derrocagem relacionados às várias condições locais (em 
metros) (com base na Tabela 12 – British Standards 6349 5 1991) 

Condições locais Draga 
autotransportadora 

Draga de 
sucção e 
recalque 

Draga de 
alcatruzes 

Draga de 
caçamba de 
mandíbulas 

Retroescavadeiras Escavadeira 
frontal 

Material do fundo m m m m m m 

Silte solto 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 

Silte coesivo 0,30 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Areia fina 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Areia média 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Cascalho 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Argila mole 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Argila média 0,30 0,15 0,15 0,30 0,15 0,15 

Argila dura 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,20 

Rocha muito fraca 0,30 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha fraca n/a 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha 
moderadamente fraca n/a 0,30 n/a n/a 0,35 0,35 

Rocha  
pré-trabalhada 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,375 

Ajustes para condições locais – Condições de mar 

Águas abrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,125 0,15 0,15 0,175 0,10 0,10 

Draga de médio porte 0,10 0,125 0,125 0,15 0,10 0,10 

Draga de grande porte 0,075 0,10 0,15 0,15 0,075 0,075 

Águas desabrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,30 n/a n/a 0,50 n/a n/a 

Draga de médio porte 0,25 0,35 0,35 0,40 0,35 0,35 

Draga de grande porte 0,20 0,30 0,30 0,35 0,30 0,30 

Correntes 

Moderada (0,5m/s) 0 0 0 0,10 0 0 

Forte (1m/s) 0,10 0,05 0 0,20 0,10 0,10 

Os valores apresentados para ajustes das condições locais devem ser somados aos valores apresentados relativos ao 
material de fundo. 

Nota 1 Os valores apresentados são referenciais para o desenvolvimento do projeto e não dispensam sua validação 
durante a contratação da obra de dragagem. 
Nota 2 Nenhum dos dados apresentados constitui valor absoluto. Dificuldades em garantir a profundidade de 
dragagem podem surgir quando baixos valores são especificados. 

 

Tabela 2.2. Valores típicos de tolerâncias de dragagem ou derrocagem relacionados às várias condições locais (em 
metros) (com base na Tabela 12 – British Standards 6349 5 1991) 

Condições locais Draga 
autotransportadora 

Draga de 
sucção e 
recalque 

Draga de 
alcatruzes 
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Areia fina 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Areia média 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Cascalho 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Argila mole 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Argila média 0,30 0,15 0,15 0,30 0,15 0,15 

Argila dura 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,20 

Rocha muito fraca 0,30 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha fraca n/a 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha 
moderadamente fraca n/a 0,30 n/a n/a 0,35 0,35 

Rocha  
pré-trabalhada 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,375 

Ajustes para condições locais – Condições de mar 

Águas abrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,125 0,15 0,15 0,175 0,10 0,10 

Draga de médio porte 0,10 0,125 0,125 0,15 0,10 0,10 

Draga de grande porte 0,075 0,10 0,15 0,15 0,075 0,075 

Águas desabrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,30 n/a n/a 0,50 n/a n/a 

Draga de médio porte 0,25 0,35 0,35 0,40 0,35 0,35 

Draga de grande porte 0,20 0,30 0,30 0,35 0,30 0,30 

Correntes 

Moderada (0,5m/s) 0 0 0 0,10 0 0 

Forte (1m/s) 0,10 0,05 0 0,20 0,10 0,10 

Os valores apresentados para ajustes das condições locais devem ser somados aos valores apresentados relativos ao 
material de fundo. 

Nota 1 Os valores apresentados são referenciais para o desenvolvimento do projeto e não dispensam sua validação 
durante a contratação da obra de dragagem. 
Nota 2 Nenhum dos dados apresentados constitui valor absoluto. Dificuldades em garantir a profundidade de 
dragagem podem surgir quando baixos valores são especificados. 
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metros) (com base na Tabela 12 – British Standards 6349 5 1991) 

Condições locais Draga 
autotransportadora 

Draga de 
sucção e 
recalque 

Draga de 
alcatruzes 

Draga de 
caçamba de 
mandíbulas 

Retroescavadeiras Escavadeira 
frontal 

Material do fundo m m m m m m 

Silte solto 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 

Silte coesivo 0,30 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Areia fina 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Areia média 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Cascalho 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Argila mole 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Argila média 0,30 0,15 0,15 0,30 0,15 0,15 

Argila dura 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,20 

Rocha muito fraca 0,30 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha fraca n/a 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha 
moderadamente fraca n/a 0,30 n/a n/a 0,35 0,35 

Rocha  
pré-trabalhada 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,375 

Ajustes para condições locais – Condições de mar 

Águas abrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,125 0,15 0,15 0,175 0,10 0,10 

Draga de médio porte 0,10 0,125 0,125 0,15 0,10 0,10 

Draga de grande porte 0,075 0,10 0,15 0,15 0,075 0,075 

Águas desabrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,30 n/a n/a 0,50 n/a n/a 

Draga de médio porte 0,25 0,35 0,35 0,40 0,35 0,35 

Draga de grande porte 0,20 0,30 0,30 0,35 0,30 0,30 

Correntes 

Moderada (0,5m/s) 0 0 0 0,10 0 0 

Forte (1m/s) 0,10 0,05 0 0,20 0,10 0,10 

Os valores apresentados para ajustes das condições locais devem ser somados aos valores apresentados relativos ao 
material de fundo. 

Nota 1 Os valores apresentados são referenciais para o desenvolvimento do projeto e não dispensam sua validação 
durante a contratação da obra de dragagem. 
Nota 2 Nenhum dos dados apresentados constitui valor absoluto. Dificuldades em garantir a profundidade de 
dragagem podem surgir quando baixos valores são especificados. 

 

Tabela 2.2. Valores típicos de tolerâncias de dragagem ou derrocagem relacionados às várias condições locais (em 
metros) (com base na Tabela 12 – British Standards 6349 5 1991) 

Condições locais Draga 
autotransportadora 

Draga de 
sucção e 
recalque 

Draga de 
alcatruzes 

Draga de 
caçamba de 
mandíbulas 

Retroescavadeiras Escavadeira 
frontal 

Material do fundo m m m m m m 

Silte solto 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 

Silte coesivo 0,30 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Areia fina 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Areia média 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Cascalho 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Argila mole 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Argila média 0,30 0,15 0,15 0,30 0,15 0,15 

Argila dura 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,20 

Rocha muito fraca 0,30 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha fraca n/a 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha 
moderadamente fraca n/a 0,30 n/a n/a 0,35 0,35 

Rocha  
pré-trabalhada 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,375 

Ajustes para condições locais – Condições de mar 

Águas abrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,125 0,15 0,15 0,175 0,10 0,10 

Draga de médio porte 0,10 0,125 0,125 0,15 0,10 0,10 

Draga de grande porte 0,075 0,10 0,15 0,15 0,075 0,075 

Águas desabrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,30 n/a n/a 0,50 n/a n/a 

Draga de médio porte 0,25 0,35 0,35 0,40 0,35 0,35 

Draga de grande porte 0,20 0,30 0,30 0,35 0,30 0,30 

Correntes 

Moderada (0,5m/s) 0 0 0 0,10 0 0 

Forte (1m/s) 0,10 0,05 0 0,20 0,10 0,10 

Os valores apresentados para ajustes das condições locais devem ser somados aos valores apresentados relativos ao 
material de fundo. 

Nota 1 Os valores apresentados são referenciais para o desenvolvimento do projeto e não dispensam sua validação 
durante a contratação da obra de dragagem. 
Nota 2 Nenhum dos dados apresentados constitui valor absoluto. Dificuldades em garantir a profundidade de 
dragagem podem surgir quando baixos valores são especificados. 
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Condições locais Draga 
autotransportadora 

Draga de 
sucção e 
recalque 

Draga de 
alcatruzes 

Draga de 
caçamba de 
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Retroescavadeiras Escavadeira 
frontal 

Material do fundo m m m m m m 

Silte solto 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 

Silte coesivo 0,30 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Areia fina 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Areia média 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Cascalho 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Argila mole 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Argila média 0,30 0,15 0,15 0,30 0,15 0,15 

Argila dura 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,20 

Rocha muito fraca 0,30 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha fraca n/a 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha 
moderadamente fraca n/a 0,30 n/a n/a 0,35 0,35 

Rocha  
pré-trabalhada 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,375 

Ajustes para condições locais – Condições de mar 

Águas abrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,125 0,15 0,15 0,175 0,10 0,10 

Draga de médio porte 0,10 0,125 0,125 0,15 0,10 0,10 

Draga de grande porte 0,075 0,10 0,15 0,15 0,075 0,075 

Águas desabrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,30 n/a n/a 0,50 n/a n/a 

Draga de médio porte 0,25 0,35 0,35 0,40 0,35 0,35 

Draga de grande porte 0,20 0,30 0,30 0,35 0,30 0,30 

Correntes 

Moderada (0,5m/s) 0 0 0 0,10 0 0 

Forte (1m/s) 0,10 0,05 0 0,20 0,10 0,10 

Os valores apresentados para ajustes das condições locais devem ser somados aos valores apresentados relativos ao 
material de fundo. 

Nota 1 Os valores apresentados são referenciais para o desenvolvimento do projeto e não dispensam sua validação 
durante a contratação da obra de dragagem. 
Nota 2 Nenhum dos dados apresentados constitui valor absoluto. Dificuldades em garantir a profundidade de 
dragagem podem surgir quando baixos valores são especificados. 

 

Tabela 2.2. Valores típicos de tolerâncias de dragagem ou derrocagem relacionados às várias condições locais (em 
metros) (com base na Tabela 12 – British Standards 6349 5 1991) 

Condições locais Draga 
autotransportadora 

Draga de 
sucção e 
recalque 

Draga de 
alcatruzes 

Draga de 
caçamba de 
mandíbulas 

Retroescavadeiras Escavadeira 
frontal 

Material do fundo m m m m m m 

Silte solto 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 

Silte coesivo 0,30 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Areia fina 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Areia média 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Cascalho 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Argila mole 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Argila média 0,30 0,15 0,15 0,30 0,15 0,15 

Argila dura 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,20 

Rocha muito fraca 0,30 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha fraca n/a 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha 
moderadamente fraca n/a 0,30 n/a n/a 0,35 0,35 

Rocha  
pré-trabalhada 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,375 

Ajustes para condições locais – Condições de mar 

Águas abrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,125 0,15 0,15 0,175 0,10 0,10 

Draga de médio porte 0,10 0,125 0,125 0,15 0,10 0,10 

Draga de grande porte 0,075 0,10 0,15 0,15 0,075 0,075 

Águas desabrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,30 n/a n/a 0,50 n/a n/a 

Draga de médio porte 0,25 0,35 0,35 0,40 0,35 0,35 

Draga de grande porte 0,20 0,30 0,30 0,35 0,30 0,30 

Correntes 

Moderada (0,5m/s) 0 0 0 0,10 0 0 

Forte (1m/s) 0,10 0,05 0 0,20 0,10 0,10 

Os valores apresentados para ajustes das condições locais devem ser somados aos valores apresentados relativos ao 
material de fundo. 

Nota 1 Os valores apresentados são referenciais para o desenvolvimento do projeto e não dispensam sua validação 
durante a contratação da obra de dragagem. 
Nota 2 Nenhum dos dados apresentados constitui valor absoluto. Dificuldades em garantir a profundidade de 
dragagem podem surgir quando baixos valores são especificados. 

 

Tabela 2.2. Valores típicos de tolerâncias de dragagem ou derrocagem relacionados às várias condições locais (em 
metros) (com base na Tabela 12 – British Standards 6349 5 1991) 

Condições locais Draga 
autotransportadora 

Draga de 
sucção e 
recalque 

Draga de 
alcatruzes 

Draga de 
caçamba de 
mandíbulas 

Retroescavadeiras Escavadeira 
frontal 

Material do fundo m m m m m m 

Silte solto 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 

Silte coesivo 0,30 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Areia fina 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Areia média 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Cascalho 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Argila mole 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Argila média 0,30 0,15 0,15 0,30 0,15 0,15 

Argila dura 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,20 

Rocha muito fraca 0,30 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha fraca n/a 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha 
moderadamente fraca n/a 0,30 n/a n/a 0,35 0,35 

Rocha  
pré-trabalhada 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,375 

Ajustes para condições locais – Condições de mar 

Águas abrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,125 0,15 0,15 0,175 0,10 0,10 

Draga de médio porte 0,10 0,125 0,125 0,15 0,10 0,10 

Draga de grande porte 0,075 0,10 0,15 0,15 0,075 0,075 

Águas desabrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,30 n/a n/a 0,50 n/a n/a 

Draga de médio porte 0,25 0,35 0,35 0,40 0,35 0,35 

Draga de grande porte 0,20 0,30 0,30 0,35 0,30 0,30 

Correntes 

Moderada (0,5m/s) 0 0 0 0,10 0 0 

Forte (1m/s) 0,10 0,05 0 0,20 0,10 0,10 

Os valores apresentados para ajustes das condições locais devem ser somados aos valores apresentados relativos ao 
material de fundo. 

Nota 1 Os valores apresentados são referenciais para o desenvolvimento do projeto e não dispensam sua validação 
durante a contratação da obra de dragagem. 
Nota 2 Nenhum dos dados apresentados constitui valor absoluto. Dificuldades em garantir a profundidade de 
dragagem podem surgir quando baixos valores são especificados. 

 

Tabela 2.2. Valores típicos de tolerâncias de dragagem ou derrocagem relacionados às várias condições locais (em 
metros) (com base na Tabela 12 – British Standards 6349 5 1991) 

Condições locais Draga 
autotransportadora 

Draga de 
sucção e 
recalque 

Draga de 
alcatruzes 

Draga de 
caçamba de 
mandíbulas 

Retroescavadeiras Escavadeira 
frontal 

Material do fundo m m m m m m 

Silte solto 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 

Silte coesivo 0,30 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Areia fina 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Areia média 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Cascalho 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Argila mole 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Argila média 0,30 0,15 0,15 0,30 0,15 0,15 

Argila dura 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,20 

Rocha muito fraca 0,30 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha fraca n/a 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha 
moderadamente fraca n/a 0,30 n/a n/a 0,35 0,35 

Rocha  
pré-trabalhada 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,375 

Ajustes para condições locais – Condições de mar 

Águas abrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,125 0,15 0,15 0,175 0,10 0,10 

Draga de médio porte 0,10 0,125 0,125 0,15 0,10 0,10 

Draga de grande porte 0,075 0,10 0,15 0,15 0,075 0,075 

Águas desabrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,30 n/a n/a 0,50 n/a n/a 

Draga de médio porte 0,25 0,35 0,35 0,40 0,35 0,35 

Draga de grande porte 0,20 0,30 0,30 0,35 0,30 0,30 

Correntes 

Moderada (0,5m/s) 0 0 0 0,10 0 0 

Forte (1m/s) 0,10 0,05 0 0,20 0,10 0,10 

Os valores apresentados para ajustes das condições locais devem ser somados aos valores apresentados relativos ao 
material de fundo. 

Nota 1 Os valores apresentados são referenciais para o desenvolvimento do projeto e não dispensam sua validação 
durante a contratação da obra de dragagem. 
Nota 2 Nenhum dos dados apresentados constitui valor absoluto. Dificuldades em garantir a profundidade de 
dragagem podem surgir quando baixos valores são especificados. 
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Condições locais Draga 
autotransportadora 

Draga de 
sucção e 
recalque 

Draga de 
alcatruzes 

Draga de 
caçamba de 
mandíbulas 

Retroescavadeiras Escavadeira 
frontal 

Material do fundo m m m m m m 

Silte solto 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 

Silte coesivo 0,30 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Areia fina 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Areia média 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Cascalho 0,20 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 

Argila mole 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 

Argila média 0,30 0,15 0,15 0,30 0,15 0,15 

Argila dura 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,20 

Rocha muito fraca 0,30 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha fraca n/a 0,30 0,25 n/a 0,35 0,30 

Rocha 
moderadamente fraca n/a 0,30 n/a n/a 0,35 0,35 

Rocha  
pré-trabalhada 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,375 

Ajustes para condições locais – Condições de mar 

Águas abrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,125 0,15 0,15 0,175 0,10 0,10 

Draga de médio porte 0,10 0,125 0,125 0,15 0,10 0,10 

Draga de grande porte 0,075 0,10 0,15 0,15 0,075 0,075 

Águas desabrigadas 

Draga de pequeno 
porte 0,30 n/a n/a 0,50 n/a n/a 

Draga de médio porte 0,25 0,35 0,35 0,40 0,35 0,35 

Draga de grande porte 0,20 0,30 0,30 0,35 0,30 0,30 

Correntes 

Moderada (0,5m/s) 0 0 0 0,10 0 0 

Forte (1m/s) 0,10 0,05 0 0,20 0,10 0,10 

Os valores apresentados para ajustes das condições locais devem ser somados aos valores apresentados relativos ao 
material de fundo. 

Nota 1 Os valores apresentados são referenciais para o desenvolvimento do projeto e não dispensam sua validação 
durante a contratação da obra de dragagem. 
Nota 2 Nenhum dos dados apresentados constitui valor absoluto. Dificuldades em garantir a profundidade de 
dragagem podem surgir quando baixos valores são especificados. 
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2.3.1.3. Largura do canal de acesso

 Nesta seção são apresentados procedimentos para o cálculo da largura de um canal de acesso, 
inicialmente valores da largura a utilizar no projeto preliminar em função da boca do navio de projeto, do 
número de faixas de navegação e do talude; a seguir, o procedimento recomendado para a fase de Projeto 
Conceitual. Nessa fase o cálculo é feito levando-se em conta diversos fatores que influenciam a navegação 
no canal, como mostrado adiante.

2.3.1.3.1. Projeto preliminar para seções retas de um canal (ABNT-NBR 13246-1995)

 Para tráfego em faixa única de navegação, deve ser considerada a largura mínima (W) em função da 
boca do navio (B), conforme a seguir

 a. talude inclinado: W > 3,6B;
 b. talude vertical: W > 4,2B.

 Para tráfego em duas faixas de navegação, deve ser considerada a largura mínima (W) em função da 
boca do navio (B)

 a. talude inclinado: W > 6,8B;
 b. talude vertical: W > 7,4B.

 Em canais extensos, com ocorrência de fortes correntes ou ventos transversais à diretriz do canal, a 
largura mínima deve ser assim determinada

 a. uma faixa navegável: W > 1,0L;
 b. duas faixas navegáveis: W > 1,5L.

2.3.1.3.2. Projeto Conceitual para seções retas de um canal (Pianc 121, 2014, item 3.1.5.)

 Existem 13 fatores associados às cotas de largura das seções retas de um canal que devem ser levados 
em consideração durante o Projeto Conceitual de um canal de acesso, conforme Figura 2.4.
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 A largura mínima (W) recomendada para seções retas de um canal de acesso deve ser determinada 
em função da boca (B) do maior navio de projeto, satisfazendo os critérios mínimos recomendados a seguir.

 Para faixa única de navegação

W = WBM + ΣWi + WBR + WBG

 Para duas faixas de navegação

W = 2WBM + 2ΣWi + W
BR

 + WBG + WP

em que

 WBM é a faixa de manobrabilidade básica do navio (fator 1), expressa em metros (m);

 Wi é a margem de segurança em razão de fatores ambientais e locais (fatores 2 a 10), expressa em 
metros (m);

 W
BR

 e WBG são os fatores associados às folgas das margens do canal (fator 12), expressos em metros (m);

 WP é a margem de segurança que inclui a largura de passagem e a intensidade do tráfego (fatores 11 
e 13), expressa em metros (m).

Figura 2.4. Fatores associados às cotas de largura
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2.3.1.3.2.1. Fator WBM associado à manobrabilidade básica do navio (Pianc 121, 2014, item 3.1.5.1)

 São recomendados os seguintes valores de margem de segurança horizontal, em função da boca do 
navio (B)

 a. 1,3B para navios com boa manobrabilidade;
 b. 1,5B para navios com manobrabilidade moderada;
 c. 1,8B para navios com baixa manobrabilidade.

 A manobrabilidade do navio é assim classificada

 a. boa, quando o navio possui a habilidade de manter o rumo no canal de acesso empregando 
     até 5° de leme;
 b. moderada, quando o navio possui a habilidade de manter o rumo no canal de acesso empre- 
     gando até 25° de leme;
 c. baixa, quando o navio necessita empregar até todo o leme para manter o rumo no canal de 
     acesso.

 Nota 1 A habilidade pode ser medida por meio da execução do teste de manobrabilidade conhecido 
como VSZZ (very small zig zag).

 Nota 2 Na falta de informação, a margem de manobrabilidade básica do navio no plano horizontal 
é considerada moderada ou baixa.

2.3.1.3.2.2. Fator W1 associado à velocidade do navio

 Parte importante do processo de projeto, a velocidade do navio deve ser o primeiro item a ser 
definido. Ela não pode ser muito baixa (a ponto de vir a afetar a manobrabilidade) nem tão alta (a ponto 
de vir a comprometer a segurança). Trata-se da velocidade em relação à água (ver Tabela 2.3.) (Pianc 121, 
2014, p. 87, Tabela 3.5.)

Tabela 2.3. Fator W1 em função da velocidade VS do navio

 

2.3.1.3.2.1. Fator WBM associado à manobrabilidade básica do navio (Pianc 121, 2014, item 3.1.5.1.): 

São recomendados os seguintes valores de margem de segurança, em função da boca do navio (𝐵𝐵): 

a) 1,3𝐵𝐵 para navios com boa manobrabilidade; 
b) 1,5𝐵𝐵 para navios com manobrabilidade moderada; 
c) 1,8𝐵𝐵 para navios com baixa manobrabilidade. 

 

A manobrabilidade do navio é assim classificada: 

a) boa, quando o navio possui a habilidade de manter o rumo no canal de acesso empregando até 5º 
de leme; 

b) moderada, quando o navio possui a habilidade de manter o rumo no canal de acesso empregando 
até 20º de leme; 

c) baixa, quando o navio necessita empregar até todo o leme para manter o rumo no canal de acesso. 

 

Nota 1 A habilidade pode ser medida por meio da execução do teste de manobrabilidade conhecido 
como VSZZ (Very Small Zig Zag).  

Nota 2 Na falta de informação, a margem de manobrabilidade é considerada moderada ou baixa. 

 

2.3.1.3.2.2. Fator 𝑾𝑾𝟏𝟏 associado à velocidade do navio  

Parte importante do processo de projeto, a velocidade do navio deve ser o primeiro item a ser definido. 
Ela não pode ser muito baixa (a ponto de vir a afetar a manobrabilidade) nem tão alta (a ponto de vir a 
comprometer a segurança). Trata-se da velocidade em relação à água (ver Tabela 3) (Pianc 121, 2014, p. 87, 
Tabela 3.5.) 

 

Tabela 2.3. Fator 𝑾𝑾𝟏𝟏 em função da velocidade 𝑽𝑽𝑺𝑺 do navio 

Velocidade  
(nós) 

Velocidade do navio 
Canais abrigados e 

desabrigados 

𝑽𝑽𝑺𝑺	> 12 Alta 0,1𝐵𝐵 

8 < 𝑽𝑽𝑺𝑺 < 12 Moderada 0 

5 < 𝑽𝑽𝑺𝑺 < 8 Baixa 0 

 

2.3.1.3.2.3. Fator 𝑾𝑾𝟐𝟐 associado à velocidade de ventos transversais prevalecentes 𝑽𝑽𝑪𝑪𝑾𝑾 

Também denominados ventos pelo través, os ventos transversais prevalecentes 𝑉𝑉hC  afetam o navio em 
qualquer velocidade, mas têm seu maior efeito em baixas velocidades do navio, fazendo o navio abater e 
adquirir um ângulo de deriva, sendo que em ambas as situações aumentam a largura necessária para 
manobrar.  
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2.3.1.3.2.3. Fator W2 associado à velocidade de ventos transversais prevalecentes VCW

 Também denominados ventos pelo través, os ventos transversais prevalecentes VCW afetam o navio em 
qualquer velocidade, mas têm seu maior efeito em baixas velocidades do navio, fazendo-o abater e adquirir 
um ângulo de deriva, sendo que em ambas as situações recomenda-se aumentar a largura necessária para 
manobrar.

 Os efeitos do vento pelo través dependem dos seguintes fatores

 a. sensibilidade do navio ao vento;
 b. razão de profundidade/calado (porque a resistência de um navio ao movimento lateral muda à 
     medida que a razão profundidade/calado se aproxima da unidade. O vento provoca menos deriva 
     com menores lâminas de água abaixo da quilha);
 c. velocidade do vento e sua direção relativa.

 Deve-se, portanto, deixar margem de largura maior do que a necessária a manobras básicas, 
considerando os efeitos de vento pelo través, conforme Tabela 2.4. (Pianc 121, 2014, p. 87, Tabela 3.5.).

 

 As larguras adicionais listadas na Tabela 2.4. referem-se a todos os navios de projeto com proporção 
equilibrada entre a área exposta aos efeitos dos ventos e área lateral abaixo da linha d'água (obras vivas). 
Esses navios incluem (a) navios-tanque e navios graneleiros/OBOs (ore-bulk-oil – minério/granel/óleo) a 
plena carga ou em lastro e (b) navios porta-contêineres, navios cargueiros (de carga geral), transportadores 
de carros e transportadores de GNL e GLP. Para navios com muita área lateral, como porta-contêineres 
carregados, navios de passageiros e navios Ro- Ro, o valor suplementar de 0,2B deve ser adicionado aos 
valores da Tabela 2.4.

Tabela 2.4. Fator W2 para consideração dos efeitos de ventos transversais VCW em nós

Os efeitos do vento pelo través dependem dos seguintes fatores: 

a) sensibilidade do navio ao vento; 
b) razão de profundidade/calado (porque a resistência de um navio ao movimento lateral muda à 

medida que a razão profundidade/calado se aproxima da unidade. O vento provoca menos deriva 
com menores lâminas de água abaixo da quilha); 

c) velocidade do vento e sua direção relativa. 

 

Deve-se, portanto, deixar margem de largura maior do que a necessária a manobras básicas, 
considerando os efeitos de vento pelo través, conforme Tabela 4 (Pianc 121, 2014, p. 87, Tabela 3.5.). 

 

Tabela 2.4. Fator 𝑾𝑾𝟐𝟐 para consideração dos efeitos de ventos transversais 𝑽𝑽𝑪𝑪𝑾𝑾 em nós 

Vento pelo través 

(em nós) 
Velocidade do 

navio 
Canais abrigados e 

desabrigados 

𝑉𝑉hC	£ 15 (brando)  
(𝑉𝑉hC	£ Beaufort 4) 

Alta 

Moderada 

Baixa 

0,1𝐵𝐵 

0,2𝐵𝐵 

0,3𝐵𝐵 

15 < 𝑉𝑉hC< 33 (moderado) 

(Beaufort 4 a Beaufort 7) 

Alta 

Moderada 

0,3𝐵𝐵 

0,4𝐵𝐵 

Baixa 0,6𝐵𝐵 

33 <𝑉𝑉hC< 48 (forte) 

(Beaufort 7 <	𝑉𝑉hC <Beaufort 9) 

Alta 

Moderada 

0,5𝐵𝐵 

0,7𝐵𝐵 

Baixa 1,1𝐵𝐵 

 
As larguras adicionais listadas na Tabela 4 referem-se a todos os navios de projeto com proporção 

equilibrada entre a área exposta aos efeitos dos ventos e área lateral abaixo da linha d'água (obras vivas). 
Esses navios incluem (a) navios-tanques e navios graneleiros/OBOs (ore-bulk-oil – minério/granel/óleo) a 
plena carga ou em lastro e (b) navios porta-contêineres, navios cargueiros (de carga geral), transportadores 
de carros e transportadores de GNL e GLP. Para navios com muita área lateral, como porta-contêineres 
carregados, navios de passageiros e navios Ro-Ro, o valor suplementar de 0,2𝐵𝐵 deve ser adicionado aos 
valores da Tabela 4. 

 

2.3.1.3.2.4. Fator 𝑾𝑾𝟑𝟑  associado à velocidade de correntes transversais prevalecentes 𝑽𝑽𝑪𝑪𝑪𝑪 

Correntes pelo través ou correntes transversais prevalecentes 𝑉𝑉hh	alteram a manobrabilidade do navio e 
afetam a capacidade de um navio manter seus rumo e aproamento. 

A Tabela 5 apresenta a margem de segurança recomendada para os efeitos da corrente transversal 
(Pianc 121, 2014, p. 87, Tabela 3.5.). 
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2.3.1.3.2.4. Fator W3 associado à velocidade de correntes transversais prevalecentes VCC

 Correntes pelo través ou correntes transversais prevalecentes VCC alteram a manobrabilidade do 
navio e afetam a capacidade de um navio manter seus rumo e aproamento.

 A Tabela 2.5. apresenta a margem de segurança recomendada para os efeitos da corrente transversal 
(Pianc 121, 2014, p. 87, Tabela 3.5.). 

2.3.1.3.2.5. Fator W4 associado ao efeito de correntes longitudinais prevalecentes VLC

 Correntes longitudinais alteram a manobrabilidade do navio e afetam sua capacidade de parar.

 A Tabela 2.6. apresenta a margem de segurança recomendada para os efeitos da corrente longitudinal.

Tabela 2.5. Fator W3 Margem de segurança para os efeitos de correntes transversais VCC

 
 

Tabela 2.5. Fator 𝑾𝑾𝟑𝟑 margem de segurança para os efeitos de correntes transversais 𝑽𝑽𝑪𝑪𝑪𝑪 

Corrente pelo través (nós) Velocidade do navio Canal desabrigado Canal abrigado 

𝑉𝑉hh	< 0,2 (desprezível) Todas 0 0 

0,2 < 𝑉𝑉hh <0,5 (fraca) 

Alta 0,2𝐵𝐵 0,1𝐵𝐵 

Moderada 0,25𝐵𝐵 0,2𝐵𝐵 

Baixa 0,3𝐵𝐵 0,3𝐵𝐵 

0,5 < 𝑉𝑉hh <1,5 (moderada) 

Alta 0,5𝐵𝐵 0,4𝐵𝐵 

Moderada 0,7𝐵𝐵 0,6𝐵𝐵 

Baixa 1𝐵𝐵 0,8𝐵𝐵 

1,5 < 𝑉𝑉hh < 2 (forte) 

Alta 1,0𝐵𝐵 a 

Moderada 1,2𝐵𝐵 a 

Baixa 1,6𝐵𝐵 a 

a No caso de correntes fortes pelo través, em um canal interno abrigado, recomenda-se o emprego de 
simuladores de manobra para definição do fator de segurança a ser empregado. 

 

2.3.1.3.2.5. Fator 𝑾𝑾𝟒𝟒 associado ao efeito de correntes longitudinais prevalecentes 𝑽𝑽𝑰𝑰𝑪𝑪. 

Correntes longitudinais alteram a manobrabilidade do navio e afetam sua capacidade de parar. 

A Tabela 6 apresenta a margem de segurança recomendada para os efeitos da corrente longitudinal. 

 
Tabela 2.6. Margem de segurança para efeitos de correntes longitudinais (Pianc 121, 2014, p. 87, Tabela 3.5.) 

Corrente longitudinal 
(em nós) 

Velocidade do 
navio 

Canais abrigados e 
desabrigados 

𝑽𝑽𝐿𝐿𝐿𝐿		£ 1,5 (fraca) Todas 0 

1,5 <𝑽𝑽𝐿𝐿𝐿𝐿 < 3 (moderada) 

Alta 0 

Moderada 0,1𝐵𝐵 

Baixa 0,2𝐵𝐵 

𝑽𝑽𝐿𝐿𝐿𝐿 > 3 (forte) 

Alta 0,1𝐵𝐵 

Moderada 0,2𝐵𝐵 

Baixa 0,4𝐵𝐵 
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2.3.1.3.2.6. Fator W5 representativo dos efeitos da altura significativa da onda, HS (m)

 Ondas pelo través ou pelas bochechas ou alhetas do navio podem gerar ângulo de deriva e 
abatimento (devido às forças de deriva de segunda ordem), tanto em águas profundas quanto em águas 
rasas, demandando que a largura do canal de acesso venha a ser aumentada.

 A Tabela 2.7. apresenta os valores do fator W5 recomendados para acréscimo na largura do canal 
em função da altura de ondas pelo través ou bochechas e alhetas do navio.

2.3.1.3.2.7. Fator W6 representativo dos auxílios à navegação

 Os auxílios à navegação para o canal de acesso são classificados como

 a. excelentes, quando apresentam estas características
 1. o canal de acesso possui
 –  pares de boias luminosas e com refletores de radar
 –  alinhamentos luminosos

Tabela 2.6. Margem de segurança para efeitos de correntes longitudinais 
(Pianc 121, 2014, p. 87, Tabela 3.5.)

Tabela 2.7. Fator W5 em função da altura de ondas pelo través ou bochechas e alhetas do navio
(Pianc 121, 2014, p. 87, Tabela 3.5.)

 
 

2.3.1.3.2.6. Fator 𝑾𝑾𝟓𝟓  representativo dos efeitos da altura significativa da onda, 𝑯𝑯𝑺𝑺 (m) 

Ondas pelo través ou pelas bochechas ou alhetas do navio podem gerar ângulo de deriva e abatimento 
(devido às forças de deriva de segunda ordem), tanto em águas profundas quanto em águas rasas, fazendo 
com que a largura do canal de acesso venha a ser aumentada. 

A Tabela 7 apresenta os valores do fator 𝑊𝑊n recomendados para acréscimo na largura do canal em 
função da altura de ondas pelo través ou bochechas e alhetas do navio. 

 

Tabela 2.7. Fator 𝑾𝑾𝟓𝟓 em função da altura de ondas pelo través ou bochechas e alhetas do navio (Pianc 121, 2014, p. 
87, Tabela 3.5.) 

Hs de ondas pelas bochechas e alhetas 
ou través 

Velocidade do 
navio 

Canal desabrigado Canal abrigado 

𝑯𝑯𝑺𝑺 £ 1m Todas 0 0 

1m <𝑯𝑯𝑺𝑺 < 3m Todas 0,5𝐵𝐵 0 

𝑯𝑯𝑺𝑺 ≥ 3m Todas 1𝐵𝐵 0 

 
 

2.3.1.3.2.7. Fator 𝑾𝑾𝟔𝟔 representativo dos auxílios à navegação  

Os auxílios à navegação para o canal de acesso são assim classificados: 

a) excelentes, quando apresentam estas características: 
1) o canal de acesso possui: 

- pares de boias luminosas e com refletores de radar 
- alinhamentos luminosos 
- VTS (OBS: em instalações portuárias de baixa movimentação não é necessário 

considerar o VTS, embora seja necessário contar com um sistema de 
monitoramento) 

2) com emprego de: 
- práticos 
- correção diferencial para o sistema de posicionamento de navegação por satélites 
- sistema de navegação por carta eletrônica (ECDIS) 

 
b) bons, quando apresentam estas características: 

1) o canal de acesso possui: 
- pares de boias luminosas e com refletores de radar 
- alinhamentos luminosos 

2) com emprego de: 
- práticos 
- correção diferencial para o sistema de posicionamento de navegação por satélite 

 

 
 

Tabela 2.5. Fator 𝑾𝑾𝟑𝟑 margem de segurança para os efeitos de correntes transversais 𝑽𝑽𝑪𝑪𝑪𝑪 

Corrente pelo través (nós) Velocidade do navio Canal desabrigado Canal abrigado 

𝑉𝑉hh	< 0,2 (desprezível) Todas 0 0 

0,2 < 𝑉𝑉hh <0,5 (fraca) 

Alta 0,2𝐵𝐵 0,1𝐵𝐵 

Moderada 0,25𝐵𝐵 0,2𝐵𝐵 

Baixa 0,3𝐵𝐵 0,3𝐵𝐵 

0,5 < 𝑉𝑉hh <1,5 (moderada) 

Alta 0,5𝐵𝐵 0,4𝐵𝐵 

Moderada 0,7𝐵𝐵 0,6𝐵𝐵 

Baixa 1𝐵𝐵 0,8𝐵𝐵 

1,5 < 𝑉𝑉hh < 2 (forte) 

Alta 1,0𝐵𝐵 a 

Moderada 1,2𝐵𝐵 a 

Baixa 1,6𝐵𝐵 a 

a No caso de correntes fortes pelo través, em um canal interno abrigado, recomenda-se o emprego de 
simuladores de manobra para definição do fator de segurança a ser empregado. 

 

2.3.1.3.2.5. Fator 𝑾𝑾𝟒𝟒 associado ao efeito de correntes longitudinais prevalecentes 𝑽𝑽𝑰𝑰𝑪𝑪. 

Correntes longitudinais alteram a manobrabilidade do navio e afetam sua capacidade de parar. 

A Tabela 6 apresenta a margem de segurança recomendada para os efeitos da corrente longitudinal. 

 
Tabela 2.6. Margem de segurança para efeitos de correntes longitudinais (Pianc 121, 2014, p. 87, Tabela 3.5.) 

Corrente longitudinal 
(em nós) 

Velocidade do 
navio 

Canais abrigados e 
desabrigados 

𝑽𝑽𝐿𝐿𝐿𝐿		£ 1,5 (fraca) Todas 0 

1,5 <𝑽𝑽𝐿𝐿𝐿𝐿 < 3 (moderada) 

Alta 0 

Moderada 0,1𝐵𝐵 

Baixa 0,2𝐵𝐵 

𝑽𝑽𝐿𝐿𝐿𝐿 > 3 (forte) 

Alta 0,1𝐵𝐵 

Moderada 0,2𝐵𝐵 

Baixa 0,4𝐵𝐵 
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 –  VTS (OBS: em instalações portuárias de baixa movimentação não é necessário considerar o VTS, 
 embora seja necessário contar com um sistema de monitoramento)
 2. com emprego de
 –  práticos
 –  correção diferencial para o sistema de posicionamento de navegação por satélites
 –  sistema de navegação por carta eletrônica (ECDIS)

 b. bons, quando apresentam estas características
 1. o canal de acesso possui
 –  pares de boias luminosas e com refletores de radar
 –  alinhamentos luminosos
 2. com emprego de
 –  práticos
 –  correção diferencial para o sistema de posicionamento de navegação por satélite

 c. moderados, quando falta ao canal de acesso ao menos um dos componentes listados 
 nas características dos auxílios classificados como bons.

 Os valores recomendados para auxílios à navegação são apresentados na Tabela 2.8. 

2.3.1.3.2.8. Fator W7 associado aos efeitos da superfície de fundo (Pianc 121, 2014, p. 87, Tabela 3.5.)

 O efeito da superfície de fundo tem importância apenas quando em águas rasas. Sendo a 
profundidade superior a 1,5 vez o calado, esse efeito pode ser desprezado.

 A Tabela 2.9. apresenta os valores recomendados para efeito da superfície de fundo.

Tabela 2.8. Valores recomendados para W6 representativo do auxílio à navegação disponível

c) moderados, quando falta ao canal de acesso ao menos um dos componentes listados nas 
características dos auxílios classificados como bons 
 

Os valores recomendados para auxílios à navegação são apresentados na Tabela 8. 

Tabela 2.8. Valores recomendados para 𝑾𝑾𝟔𝟔 representativo do auxílio à navegação disponível 

Auxílios à navegação Velocidade do navio Canais abrigados e desabrigados 

Excelentes com controle de tráfego com 
base em terra 

Todas 0 

Bom Todas 0,2𝐵𝐵 

Moderado Todas 0,4𝐵𝐵 

Nota Essa margem de segurança não é aquela aplicada para a definição de “auxílio à navegação 
flutuante fora de posição”, para efeito de fiscalização pela autoridade competente. 

 

 

2.3.1.3.2.8. Fator 𝑾𝑾𝟕𝟕  associado aos efeitos da superfície de fundo (Pianc 121, 2014, p. 87, Tabela 3.5.) 

O efeito da superfície de fundo tem importância apenas quando em águas rasas. Sendo a profundidade 
superior a 1,5 vez o calado, esse efeito pode ser desprezado. 

A Tabela 9 apresenta os valores recomendados para efeito da superfície de fundo. 

 

Tabela 2.9. Valores recomendados para 𝑾𝑾𝟕𝟕 associado ao efeito da superfície de fundo 

Tipo de fundo Canais abrigados e desabrigados 

Se profundidade ³ 1,5𝑇𝑇 0 

Se profundidade < 1,5𝑇𝑇, então:  

Se liso e mole 0,1𝐵𝐵 

Se irregular e duro 0,2𝐵𝐵 

 

 

2.3.1.3.2.9. Fator W8 associado aos efeitos da superfície de fundo (Pianc 121, 2014, p. 87, Tabela 3.5.) 

A manobrabilidade de um navio muda à medida que sua relação profundidade/calado se aproxima da 
unidade.  

A Tabela 10 apresenta os valores recomendados para efeitos da profundidade. 
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2.3.1.3.2.9. Fator W8 associado aos efeitos da superfície de fundo (Pianc 121, 2014, p. 87, Tabela 3.5.)

 A manobrabilidade de um navio muda à medida que sua relação profundidade/calado se aproxima 
da unidade.

 A Tabela 2.10. apresenta os valores recomendados para efeitos da profundidade.

2.3.1.3.2.10. Nível de periculosidade da carga (W9)

 Como prescrito na IMO (MSC.122(75) - 2002), são consideradas cargas perigosas aquelas que contêm

 a. toxicidade;
 b. potencial explosivo;
 c. potencial de poluição;
 d. potencial de combustão;
 e. potencial corrosivo.

 Cargas com alto grau de periculosidade incluem LNG, LPG e algumas classes de produtos químicos.

 Em geral, não é requerida nenhuma largura adicional devido à presença de cargas perigosas. 
Margens de segurança adicionais, entretanto, podem ser aplicadas, como, por exemplo, redução de velocidade 
do navio em combinação com a assistência VTS ou presença de rebocadores de apoio.

 A avaliação do risco envolvido deve estar discriminada no Projeto Detalhado.

Tabela 2.9. Valores recomendados para W7 associado ao efeito da superfície de fundo

Tabela 2.10. Valores recomendados para W8 associado aos efeitos da profundidade h

c) moderados, quando falta ao canal de acesso ao menos um dos componentes listados nas 
características dos auxílios classificados como bons 
 

Os valores recomendados para auxílios à navegação são apresentados na Tabela 8. 

Tabela 2.8. Valores recomendados para 𝑾𝑾𝟔𝟔 representativo do auxílio à navegação disponível 

Auxílios à navegação Velocidade do navio Canais abrigados e desabrigados 

Excelentes com controle de tráfego com 
base em terra 

Todas 0 

Bom Todas 0,2𝐵𝐵 

Moderado Todas 0,4𝐵𝐵 

Nota Essa margem de segurança não é aquela aplicada para a definição de “auxílio à navegação 
flutuante fora de posição”, para efeito de fiscalização pela autoridade competente. 

 

 

2.3.1.3.2.8. Fator 𝑾𝑾𝟕𝟕  associado aos efeitos da superfície de fundo (Pianc 121, 2014, p. 87, Tabela 3.5.) 

O efeito da superfície de fundo tem importância apenas quando em águas rasas. Sendo a profundidade 
superior a 1,5 vez o calado, esse efeito pode ser desprezado. 

A Tabela 9 apresenta os valores recomendados para efeito da superfície de fundo. 

 

Tabela 2.9. Valores recomendados para 𝑾𝑾𝟕𝟕 associado ao efeito da superfície de fundo 

Tipo de fundo Canais abrigados e desabrigados 

Se profundidade ³ 1,5𝑇𝑇 0 

Se profundidade < 1,5𝑇𝑇, então:  

Se liso e mole 0,1𝐵𝐵 

Se irregular e duro 0,2𝐵𝐵 

 

 

2.3.1.3.2.9. Fator W8 associado aos efeitos da superfície de fundo (Pianc 121, 2014, p. 87, Tabela 3.5.) 

A manobrabilidade de um navio muda à medida que sua relação profundidade/calado se aproxima da 
unidade.  

A Tabela 10 apresenta os valores recomendados para efeitos da profundidade. 

 

Tabela 2.10. Valores recomendados para 𝑾𝑾𝟖𝟖 associado aos efeitos da profundidade 𝒉𝒉 

Profundidade do canal  Canal desabrigado Profundidade do canal  Canal abrigado 

ℎ	³		1,5𝑇𝑇 0 ℎ	³		1,5𝑇𝑇 0 

1,5𝑇𝑇 > 	ℎ > 1,25𝑇𝑇 0,1𝐵𝐵 1,5𝑇𝑇 > ℎ > 1,15𝑇𝑇 0,2𝐵𝐵 

1,25𝑇𝑇 > ℎ 0,2𝐵𝐵 1,15𝑇𝑇 > ℎ 0,4𝐵𝐵 

 
 

2.3.1.3.2.10. Nível de periculosidade da carga (𝑾𝑾𝟗𝟗) 

Como prescrito na IMO (MSC.122(75) - 2002), são consideradas cargas perigosas aquelas que incluem: 

a) toxicidade; 
b) potencial explosivo; 
c) potencial de poluição; 
d) potencial de combustão; 
e) potencial corrosivo. 
 

Cargas com alto grau de periculosidade incluem LNG, LPG e algumas classes de produtos químicos.  

Em geral, não é requerida nenhuma largura adicional devido à presença de cargas perigosas. Margens de 
segurança adicionais, entretanto, podem ser aplicadas, como, por exemplo, redução de velocidade do navio 
em combinação com a assistência VTS ou presença de rebocadores de apoio. 

A avaliação do risco envolvido deve estar discriminada no projeto detalhado. 

 
2.3.1.3.2.11. Intensidade do tráfego (𝑾𝑾𝟏𝟏𝟏𝟏) 

A intensidade do tráfego obriga a existência de margem de segurança adicional. A Tabela 11 apresenta 
os valores recomendados. 

 

Tabela 2.11. Valores de intensidade do tráfego 

Intensidade do tráfego Velocidade do navio Canais abrigados e desabrigados 

Baixa Todas 0 

Média Todas 0 

Alta Todas 0,5𝐵𝐵 

Nota A intensidade do tráfego é dividida em: 

baixa: 0 a 1 navio/h; 

média: 1 a 3 navios/h; 

alta: mais de 3 navios/h. 
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2.3.1.3.2.11. Intensidade do tráfego (W10)

 A intensidade do tráfego obriga a existência de margem de segurança adicional. A Tabela 2.11. 
apresenta os valores recomendados.

2.3.1.3.2.12. Distância ou folga de margens (WBR e/ou WBG)

 Quando um navio de projeto navega nas proximidades de uma margem, o escoamento ao longo 
do casco é alterado e se torna assimétrico em relação ao plano diametral do navio. Isso gera forças 
hidrodinâmicas que podem levar a situações não controláveis pelo sistema de governo do navio de 
projeto. Para evitá-las adota-se margem de largura de segurança. A folga de segurança para a margem 
esquerda é simbolizada por WBR e para a margem direita por WBG.

 Fatores importantes a considerar incluem

 a. velocidade do navio de projeto;
 b. inclinação do banco ou de estruturas;
 c. simetria da seção transversal do canal;
 d. razão entre profundidade e calado (razão h/T);
 e. folga abaixo da quilha; e
 f. distância entre o navio e o banco.

Tabela 2.11. Valores de intensidade do tráfego

Tabela 2.10. Valores recomendados para 𝑾𝑾𝟖𝟖 associado aos efeitos da profundidade 𝒉𝒉 

Profundidade do canal  Canal desabrigado Profundidade do canal  Canal abrigado 

ℎ	³		1,5𝑇𝑇 0 ℎ	³		1,5𝑇𝑇 0 

1,5𝑇𝑇 > 	ℎ > 1,25𝑇𝑇 0,1𝐵𝐵 1,5𝑇𝑇 > ℎ > 1,15𝑇𝑇 0,2𝐵𝐵 

1,25𝑇𝑇 > ℎ 0,2𝐵𝐵 1,15𝑇𝑇 > ℎ 0,4𝐵𝐵 

 
 

2.3.1.3.2.10. Nível de periculosidade da carga (𝑾𝑾𝟗𝟗) 

Como prescrito na IMO (MSC.122(75) - 2002), são consideradas cargas perigosas aquelas que incluem: 

a) toxicidade; 
b) potencial explosivo; 
c) potencial de poluição; 
d) potencial de combustão; 
e) potencial corrosivo. 
 

Cargas com alto grau de periculosidade incluem LNG, LPG e algumas classes de produtos químicos.  

Em geral, não é requerida nenhuma largura adicional devido à presença de cargas perigosas. Margens de 
segurança adicionais, entretanto, podem ser aplicadas, como, por exemplo, redução de velocidade do navio 
em combinação com a assistência VTS ou presença de rebocadores de apoio. 

A avaliação do risco envolvido deve estar discriminada no projeto detalhado. 

 
2.3.1.3.2.11. Intensidade do tráfego (𝑾𝑾𝟏𝟏𝟏𝟏) 

A intensidade do tráfego obriga a existência de margem de segurança adicional. A Tabela 11 apresenta 
os valores recomendados. 

 

Tabela 2.11. Valores de intensidade do tráfego 

Intensidade do tráfego Velocidade do navio Canais abrigados e desabrigados 

Baixa Todas 0 

Média Todas 0 

Alta Todas 0,5𝐵𝐵 

Nota A intensidade do tráfego é dividida em: 

baixa: 0 a 1 navio/h; 

média: 1 a 3 navios/h; 

alta: mais de 3 navios/h. 
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 Os valores recomendados de largura adicional para distância de margens estão listados na Tabela 
2.12. Esses valores são conservativos por se considerar que o nível de imersão da margem (he) é de 75% da 
profundidade do canal.

 

2.3.1.3.2.13. Largura de passagem para canais com duas faixas de navegação (WP)

 Para determinar a largura adicional de passagem para canais com duas vias de navegação (ver Figura 
2.6.), a boca (B) que deve ser empregada é a do maior navio que irá passar no canal, independentemente de 
ser o navio de projeto ou não. A largura de passagem é a distância entre as faixas de um canal de duas vias 
(não é a distância de casco a casco).

Tabela 2.12. Largura adicional para distância de margens (Pianc 121, 2014, p. 89)

Figura 2.5. Distância ou folga para margem esquerda de um canal (WBR) 
(com base na Figura 3.6., Pianc 121, 2014)

 
2.3.1.3.2.12. Distância ou folga de margens (𝑾𝑾𝑩𝑩𝑩𝑩  e/ou 𝑾𝑾𝑩𝑩𝑩𝑩) 

Quando um navio de projeto navega nas proximidades de uma margem, o escoamento ao longo do 
casco é alterado e se torna assimétrico em relação ao plano diametral do navio. Isso gera forças 
hidrodinâmicas que podem levar a situações não controláveis pelo sistema de governo do navio de projeto. 
Para evitá-las adota-se margem de largura de segurança. A folga de segurança para a margem esquerda é 
simbolizada por 𝑊𝑊BV  e para a margem direita por 𝑊𝑊B`. 

Fatores importantes a considerar incluem: 

a) velocidade do navio de projeto; 
b) inclinação do banco ou de estruturas; 
c) simetria da seção transversal do canal; 
d) razão entre profundidade e calado (razão ℎ/𝑇𝑇); 
e) folga abaixo da quilha; e 
f) distância entre o navio e o banco. 
 

A Figura 5 apresenta a distância ou folga de margens (𝑊𝑊BV  e/ou 𝑊𝑊B`). 

 

 
Figura 2.5. Distância ou folga para margem esquerda de um canal (𝑾𝑾𝑩𝑩𝑩𝑩) (com base na Figura 3.6., Pianc 121,2014) 

 

Os valores recomendados de largura adicional para distância de margens estão listados na Tabela 12. 
Esses valores são conservativos por se considerar que o nível de imersão da margem (ℎ5) é de 75% da 
profundidade do canal. 

 

Tabela 2.12. Largura adicional para distância de margens (Pianc 121,2014, p. 89) 

Largura Velocidade Canais abrigados e desabrigados 

Margens de canal inclinadas e 
baixas (inclinação igual ou 

inferior a 1:10) 

Alta 0,2𝐵𝐵 

Moderada 0,1𝐵𝐵 

Baixa 0 

 
2.3.1.3.2.12. Distância ou folga de margens (𝑾𝑾𝑩𝑩𝑩𝑩  e/ou 𝑾𝑾𝑩𝑩𝑩𝑩) 

Quando um navio de projeto navega nas proximidades de uma margem, o escoamento ao longo do 
casco é alterado e se torna assimétrico em relação ao plano diametral do navio. Isso gera forças 
hidrodinâmicas que podem levar a situações não controláveis pelo sistema de governo do navio de projeto. 
Para evitá-las adota-se margem de largura de segurança. A folga de segurança para a margem esquerda é 
simbolizada por 𝑊𝑊BV  e para a margem direita por 𝑊𝑊B`. 

Fatores importantes a considerar incluem: 

a) velocidade do navio de projeto; 
b) inclinação do banco ou de estruturas; 
c) simetria da seção transversal do canal; 
d) razão entre profundidade e calado (razão ℎ/𝑇𝑇); 
e) folga abaixo da quilha; e 
f) distância entre o navio e o banco. 
 

A Figura 5 apresenta a distância ou folga de margens (𝑊𝑊BV  e/ou 𝑊𝑊B`). 

 

 
Figura 2.5. Distância ou folga para margem esquerda de um canal (𝑾𝑾𝑩𝑩𝑩𝑩) (com base na Figura 3.6., Pianc 121,2014) 

 

Os valores recomendados de largura adicional para distância de margens estão listados na Tabela 12. 
Esses valores são conservativos por se considerar que o nível de imersão da margem (ℎ5) é de 75% da 
profundidade do canal. 

 

Tabela 2.12. Largura adicional para distância de margens (Pianc 121,2014, p. 89) 

Largura Velocidade Canais abrigados e desabrigados 

Margens de canal inclinadas e 
baixas (inclinação igual ou 

inferior a 1:10) 

Alta 0,2𝐵𝐵 

Moderada 0,1𝐵𝐵 

Baixa 0 

 A Figura 2.5. apresenta a distância ou folga de margens (WBR e/ou WBG).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3.2.13. Largura de passagem para canais com duas faixas de navegação (𝑊𝑊2) 

Para determinar a largura adicional de passagem para canais com duas vias de navegação (ver Figura 6), 
a boca (𝐵𝐵) que deve ser empregada é a do maior navio que irá passar no canal, independentemente de ser o 
navio de projeto ou não. A largura de passagem é a distância entre as faixas de um canal de duas vias (não é 
a distância de casco a casco). 

 

Figura 2.6. Largura de passagem para canais com duas vias de navegação (com base na Figura 3.2., Pianc 121,2014) 

 

Margens de canal inclinadas e 
baixas (inclinação superior a 

1:10 ) 

Alta 

Moderada 

Baixa 

0,7𝐵𝐵 

0,5𝐵𝐵 

0,3𝐵𝐵 

Penhascos, barragens, 
estruturas com paredes 

verticais 

Alta 

Moderada 

Baixa 

1,3𝐵𝐵 

1𝐵𝐵 

0,5𝐵𝐵 
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 A Tabela 2.13. apresenta os valores recomendados para canais de mão dupla em que a ultrapassagem 
não é permitida. Para casos de ultrapassagem, os valores apresentados devem ser aumentados e devem ser 
determinados por meio de Projeto Detalhado.

2.3.1.3.3. Largura do canal para grandes amplitudes de maré (Pianc 121, 2014, p. 90)

 Se houver uma grande faixa de amplitude de maré (superior a 4m) combinada com correntes fortes 
e altos fundos íngremes em ambos os lados do canal, deve-se considerar a possibilidade de bloqueio do canal 
pelo navio de projeto. Isso pode ocorrer se um navio encalhar em um lado do canal e vir a ser girado pela 
mudança de sentido da corrente de maré, vindo a ficar atravessado no canal. Sob essas condições e com 
base em um estudo de risco adequado, a largura do canal deve ser maior que o comprimento total do navio 
de projeto.

Figura 2.6. Largura de passagem para canais com duas vias de navegação 
(com base na Figura 3.2., Pianc 121, 2014)

Tabela 2.13. Largura adicional para canais de mão dupla (Pianc 121, 2014, p. 90)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3.2.13. Largura de passagem para canais com duas faixas de navegação (𝑊𝑊2) 

Para determinar a largura adicional de passagem para canais com duas vias de navegação (ver Figura 6), 
a boca (𝐵𝐵) que deve ser empregada é a do maior navio que irá passar no canal, independentemente de ser o 
navio de projeto ou não. A largura de passagem é a distância entre as faixas de um canal de duas vias (não é 
a distância de casco a casco). 

 

Figura 2.6. Largura de passagem para canais com duas vias de navegação (com base na Figura 3.2., Pianc 121,2014) 

 

Margens de canal inclinadas e 
baixas (inclinação superior a 

1:10 ) 

Alta 

Moderada 

Baixa 

0,7𝐵𝐵 

0,5𝐵𝐵 

0,3𝐵𝐵 

Penhascos, barragens, 
estruturas com paredes 

verticais 

Alta 

Moderada 

Baixa 

1,3𝐵𝐵 

1𝐵𝐵 

0,5𝐵𝐵 

A Tabela 13 apresenta os valores recomendados para canais de mão dupla em que a ultrapassagem não 
é permitida. Para casos de ultrapassagem, os valores apresentados devem ser aumentados e devem ser 
determinados por meio de projeto detalhado. 

 

Tabela 2.13. Largura adicional para canais de mão dupla (Pianc 121, 2014, p. 90) 

Largura do canal Canal desabrigado Canal abrigado 

𝑉𝑉) > 	12 (alta) 2𝐵𝐵 1,8𝐵𝐵 

8	 < 𝑉𝑉) < 12 (moderada) 1,6𝐵𝐵 1,4𝐵𝐵 

5	 < 𝑉𝑉) < 	8 (baixa) 1,2𝐵𝐵 1𝐵𝐵 

 
 
 
 
 
 

2.3.1.3.3. Largura do canal para grandes amplitudes de maré (Pianc 121, 2014, p. 90) 

Se houver uma grande faixa de amplitude de maré (superior a 4m) combinada com correntes fortes e 
altos fundos íngremes em ambos os lados do canal, deve-se considerar a possibilidade de bloqueio do canal 
pelo navio de projeto. Isso pode ocorrer se um navio encalhar em um lado do canal e vir a ser girado pela 
mudança de sentido da corrente de maré, vindo a ficar atravessado no canal. Sob essas condições e com 
base em um estudo de risco adequado, a largura do canal deve ser maior que o comprimento total do navio 
de projeto. 

 

2.3.1.4. Curvas de um canal de acesso 

2.3.1.4.1. Configuração das curvas 

A curva de um canal de acesso é caracterizada por seu raio, 𝑅𝑅, e ângulo de curvatura, 𝛼𝛼. 

Na Figura 7 vê-se a configuração de uma curva de canal de acesso.  
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2.3.1.4. Curvas de um canal de acesso (Pianc 121, 2014, item 3.1.2.)

2.3.1.4.1. Configuração das curvas

 A curva de um canal de acesso é caracterizada por seu raio, R, e ângulo de curvatura, α.

 Na Figura 2.7. vê-se a configuração de uma curva de canal de acesso. 

 Uma curva geralmente liga duas seções retilíneas do canal. No entanto, duas curvas podem também 
ocorrer em sequência, embora essa configuração deva ser evitada.

 A distância entre curvas sucessivas deve ser superior a cinco comprimentos de navio (do maior navio 
de projeto). Transições menores do que esse comprimento devem ser avaliadas no Projeto Detalhado, em 
um estudo de simulação de manobra. Se duas curvas virarem na mesma direção, a distância entre elas deve 
ser superior a três comprimentos do maior navio de projeto, conforme Figura 2.8.

Figura 2.7. Curva de um canal de acesso (com base na Figura 3.3., Pianc 121, 2014)
 

Figura 2.7. Curva de um canal de acesso (com base na Figura 3.3., Pianc 121, 2014) 

 

Uma curva geralmente liga duas seções retilíneas do canal. No entanto, duas curvas podem também 
ocorrer em sequência, embora essa configuração deva ser evitada. 

A distância entre curvas sucessivas deve ser superior a cinco comprimentos de navio (do maior navio de 
projeto). Transições menores do que esse comprimento devem ser avaliadas no projeto detalhado, em um 
estudo de simulação de manobra. Se duas curvas virarem na mesma direção, a distância entre elas deve ser 
superior a três comprimentos do maior navio de projeto, conforme Figura 8. 

 

Figura 2.8. Distância entre curvas sucessivas 
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 Uma curva pode ter margens ou não. Onde houver margens, o canal será praticamente semelhante a 
um canal do tipo artificial com baixo nível de água, e onde não houver margens, o ponto de guinada de uma 
seção do canal para a outra pode ser simplesmente indicado. O comportamento do navio e, consequentemente,
a sinalização das curvas são diferentes para cada tipo. As curvas com margens podem afetar o comportamento 
do navio devido aos efeitos de interação; portanto, a presença das margens deve ser indicada.

 Qualquer curva que liga seções retas de um canal de acesso deve levar em conta a habilidade do 
navio para executar a guinada. Essa seção apresenta valores de largura adicional, ΔW, em relação às seções 
retas de um canal de acesso.

2.3.1.4.2. Largura adicional em curvas (Pianc 121, 2014, item 3.1.6.1.)

 A largura adicional em curvas, ΔW, é dada em função do ângulo de deriva do navio e do tempo de 
resposta que o navio demora para se manter no eixo do canal, sendo calculada por

ΔW = ΔWDA + ΔWRT

 A largura adicional em função do ângulo de deriva é dada por

ΔWDA =
  LOA

2

																	αRC

em que

 ΔWDA é a largura adicional em razão do desvio de trajetória que o navio descreve ao realizar curvas 
em função do ângulo de deriva, expressa em metros (m);

 LOA é o comprimento total do navio, expresso em metros (m);
 
 α é um fator que depende do tipo do navio, sendo α = 8 para navios convencionais e α = 4,5 para 
navios de grande deslocamento ou com CB ≥ 0,8 (petroleiros, graneleiros etc.);
 
 RC é o raio da curva descrita pelo navio de projeto, dado pela Tabela 2.14.

Figura 2.8. Distância entre curvas sucessivas

 

Figura 2.7. Curva de um canal de acesso (com base na Figura 3.3., Pianc 121, 2014) 

 

Uma curva geralmente liga duas seções retilíneas do canal. No entanto, duas curvas podem também 
ocorrer em sequência, embora essa configuração deva ser evitada. 

A distância entre curvas sucessivas deve ser superior a cinco comprimentos de navio (do maior navio de 
projeto). Transições menores do que esse comprimento devem ser avaliadas no projeto detalhado, em um 
estudo de simulação de manobra. Se duas curvas virarem na mesma direção, a distância entre elas deve ser 
superior a três comprimentos do maior navio de projeto, conforme Figura 8. 

 

Figura 2.8. Distância entre curvas sucessivas 
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Tabela 2.14. Raio RC da curva (Pianc 121, 2014, Tabela 3.8.)

 É recomendada a largura adicional, ΔWRT, para compensar o tempo de resposta, dada por

ΔWRT = 0,4B

2.3.1.4.3. Comprimento do raio das curvas

 A restrição ao comprimento do navio (L) é feita em função do alinhamento do canal e do ângulo de 
deflexão α de suas curvas.

 São recomendados os seguintes critérios

α ≤ 25° → RC > 3L

 Para α > 25°, o raio da curva, RC, em função do tipo de navio de projeto, deve ser maior que o 
apresentado na Tabela 2.14.

2.3.2. Espaços de manobra

 Os espaços de manobra podem ser necessários quando o navio de projeto for de grande porte (acima 
de 50.000DWT) e estiver localizado em

 a. seção final do canal externo;
 b. acesso às instalações portuárias; 

Uma curva pode ter margens ou não. Onde houver margens, o canal será praticamente semelhante a um 
canal do tipo artificial com baixo nível de água, e onde não houver margens, o ponto de guinada de uma 
seção do canal para a outra pode ser simplesmente indicado. O comportamento do navio e, 
consequentemente, a sinalização das curvas são diferentes para cada tipo. As curvas com margens podem 
afetar o comportamento do navio devido aos efeitos de interação; portanto, a presença das margens deve 
ser indicada. 

Qualquer curva que liga seções retas de um canal de acesso deve levar em conta a habilidade do navio 
para executar a guinada. Essa seção apresenta valores de largura adicional, 𝛥𝛥𝛥𝛥, em relação às seções retas 
de um canal de acesso.  

 

2.3.1.4.2. Largura adicional em curvas (Pianc 121, 2014, item 3.1.6.1.) 

A largura adicional em curvas, 𝛥𝛥𝛥𝛥, é dada em função do ângulo de deriva do navio e do tempo de 
resposta que o navio demora para se manter no eixo do canal, sendo calculada por: 

𝛥𝛥𝛥𝛥	 = 	𝛥𝛥𝛥𝛥�Ä + 	𝛥𝛥𝛥𝛥VÅ  

 

A largura adicional em função do ângulo de deriva é dada por: 

𝛥𝛥𝛥𝛥�Ä =
𝐿𝐿ÇÄÉ

𝛼𝛼𝛼𝛼h
 

 

Em que 

𝛥𝛥𝛥𝛥�Ä  é a largura adicional em razão do desvio de trajetória que o navio descreve ao realizar curvas em 
função do ângulo de deriva, expressa em metros (m); 

𝐿𝐿ÇÄ  é o comprimento total do navio, expresso em metros (m); 

𝛼𝛼 é um fator que depende do tipo do navio, sendo 𝛼𝛼	 = 	8 para navios convencionais e 𝛼𝛼	 = 	4,5 para 
navios de grande deslocamento ou com 𝐶𝐶B ≥ 0.8 (petroleiros, graneleiros etc.); 

𝛼𝛼h  é o raio da curva descrita pelo navio de projeto, dado pela Tabela 14. 

 

Tabela 2.14. Raio 𝑹𝑹𝑪𝑪 da curva (Pianc 121, 2014, Tabela 3.8.) 

Número Tipo de navio 𝛼𝛼𝐶𝐶 

1 Navio de carga 5	𝐿𝐿ÇÄ 

2 Navio de carga pequeno 6	𝐿𝐿ÇÄ 

3 Navio contêinero (Pós-Panamax) 7	𝐿𝐿ÇÄ 

4 Navio contêinero (Panamax) 6	𝐿𝐿ÇÄ 

5 Graneleiro muito grande 6	𝐿𝐿ÇÄ 

6 Graneleiro grande (Panamax) 6	𝐿𝐿ÇÄ Número Tipo de navio 𝑅𝑅𝐶𝐶 

7 Graneleiro pequeno 5	𝐿𝐿ÇÄ 

8 VLCC 5	𝐿𝐿ÇÄ 

9 Petroleiro pequeno 5	𝐿𝐿ÇÄ 

10 Navio de GNL 4	𝐿𝐿ÇÄ 

11 Transportador de carga refrigerada 5	𝐿𝐿ÇÄ 

12 Navio de passageiro 4	𝐿𝐿ÇÄ 

13 Balsa 5	𝐿𝐿ÇÄ 

 

É recomendada a largura adicional, 𝛥𝛥𝑊𝑊VÅ, para compensar o tempo de resposta, dada por: 

𝛥𝛥𝑊𝑊VÅ = 	0,4𝐵𝐵 

 

2.3.1.4.3. Comprimento do raio das curvas 

A restrição ao comprimento do navio (𝐿𝐿) é feita em função do alinhamento do canal e do ângulo de 
deflexão 𝛼𝛼 de suas curvas.  

São recomendados os seguintes critérios: 

𝛼𝛼	 ≤ 	25°	 → 	𝑅𝑅	 > 	3𝐿𝐿 

 

Para 𝛼𝛼	 > 	25°, o raio da curva, 𝑅𝑅h , em função do tipo de navio de projeto, deve ser maior que o 
apresentado na Tabela 14. 

 

2.3.2. Espaços de manobra 

Os espaços de manobra podem ser necessários quando o navio de projeto for de grande porte (acima de 
50.000DWT) e estiver localizado nos seguintes locais:  

a) seção final do canal externo;  
b) acesso às instalações portuárias;   
c) seção inicial do canal interno ou de aproximação; 
d) entrada da bacia de evolução;  
e) área de embarque e desembarque de práticos; 
 

Deve-se analisar o espaço de manobra, do ponto a montante de onde o navio de projeto começa a 
reduzir a velocidade ao ponto mais a jusante da área de giro. 

 

2.3.2.1. Fatores associados à distância de parada do navio de projeto (Pianc 121, 2014, p. 96) 
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 c. seção inicial do canal interno ou de aproximação;
 d. entrada da bacia de evolução;
 e. área de embarque e desembarque de práticos.

 Deve-se analisar o espaço de manobra, do ponto a montante de onde o navio de projeto começa a 
reduzir a velocidade ao ponto mais a jusante da área de giro.

2.3.2.1. Fatores associados à distância de parada do navio de projeto (Pianc 121, 2014, p. 96)

 Em águas relativamente abrigadas, a diminuição da velocidade e a parada do navio de projeto dentro 
dos limites da instalação portuária são determinadas pelos seguintes fatores (ver Figura 2.9.)

 a. velocidade de entrada do navio de projeto;
 b. tempo necessário para amarrar os rebocadores e manobrar; e
 c. distância real de parada. 

2.3.2.2. Tempo necessário para amarrar os rebocadores e manobrar para a posição (Pianc 
121, 2014, p. 96)

 O tempo necessário para amarrar os rebocadores (B-C, na Figura 2.9.) depende da habilidade da 
tripulação e das condições ambientais.

 Em média, o tempo para amarrar os rebocadores e manobrar para a posição pode levar de cinco 
a 20 minutos. O limite de velocidade do navio de projeto deve ser baixo, de acordo com a Tabela 2.3., e o 
limite de altura máxima das ondas deve estar entre 1,5m e 3m, dependendo do tipo do rebocador, do tipo 
de aparelho de reboque e da habilidade da tripulação.

Figura 2.9. Procedimento de parada de dimensões do canal 
(com base em Pianc 121, 2014, Figura 3.10.)

Limite do canal

A = entrada da área portuária
B = ponto em que os rebocadores passam os cabos (velocidade do navio < 5-6 nós)
C = ponto em que os rebocadores estão prontos para auxiliar (velocidade do navio ≤ 4 nós)
D = ponto em que o navio para 
BC = redução da velocidade do navio: tempo necessário para amarração dos rebocadores 
CD = distância de parada a partir da velocidade de 4 nós (1,5L-2L)
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2.3.2.3. Distância de parada com auxílio de rebocadores (Pianc 121, 2014, p. 97)

 A distância real de parada (ver Figura 2.9.) é relativamente curta. Navios de grande porte utilizam a 
resistência do casco em conjunto com máquinas a ré; e, ao mesmo tempo, com a assistência de rebocadores 
controlam o rumo, parando em distância que varia entre 1,5 LOA e 2 LOA, a partir de velocidade inicial baixa.

 Por exemplo, se um navio tiver que realizar uma manobra de parada em águas abrigadas por um 
quebra-mar e com velocidade de 6 nós na entrada da instalação portuária, a distância de parada até o centro 
da bacia de evolução será uma combinação das seguintes distâncias

 a. o navio reduz sua velocidade para 4 nós em um período de até 15 minutos enquanto os rebocadores 
     se posicionam. A distância percorrida aproximada é de até 2.300m (ver B-C, na Figura 2.9.);
 b. adiciona-se a distância de LOA imediatamente ao passar pela entrada da instalação portuária, até 
     que os rebocadores possam se aproximar (ver A-B na Figura 2.9.);
 c. adiciona-se a distância real de parada de 2 LOA (ver C-D na Figura 2.9.);
 d. a distância total de parada, se LOA = 300m é: 900m + 2.300m = 3,2km.

2.3.2.4. Distância de parada sem auxílio de rebocadores

 A distância de parada percorrida em linha reta em relação ao aproamento inicial da embarcação, 
para navios de projeto cuja velocidade inicial não exceda a moderada, fazendo uso de máquina(s) a ré, pode 
ser calculada por (ROM 3.1-99, p. 163)

S =
 1 Δ 

CmV0
2   1 - 0,32

 RT   1 
+

 triV0

     2 g                            T    T       2

 Essa equação só pode ser empregada para

T ≥ RT

RT g tri       0,6
                   Δ CmV0

em que

 S é a distância de parada em linha reta, expressa em metros;

 Δ é o deslocamento do navio, expresso em toneladas;

 g é a aceleração da gravidade;

 Cm é o coeficiente de massa virtual do navio (massa + massa adicional), Cm =1,08;

 V0 é a velocidade inicial do navio, expressa em metros por segundos (s);
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 RT é a resistência ao avanço, na velocidade inicial do navio, expressa em tonelada-força (TF);

 T é a força de empuxo do propulsor quando com força a ré, expressa em tonelada-força (TF);

 tri é o tempo para se reverter a máquina (em caso de falta de dados, empregar 20s), expresso em 
segundos (s).

 Métodos para o cálculo da resistência ao avanço e o cálculo do empuxo do propulsor podem ser 
encontrados em Principles of  Naval Architecture e outras publicações em hidrodinâmica do navio.

2.3.2.5. Área de embarque e desembarque de práticos

 As áreas de embarque do prático devem ser localizadas a distância suficiente do limite da área de 
praticagem obrigatória, que permita condições seguras de embarque.

 A área de embarque do prático deve estar localizada de forma a proporcionar tempo e espaço 
suficientes para atender aos requisitos de troca de informações entre o comandante e o prático.

 É necessário que exista área suficiente para permitir que o navio de projeto manobre com segurança, 
a fim de proporcionar sombra adequada para o transbordo do prático. Essa área deve possibilitar todos os 
aproamentos possíveis, de acordo com as condições meteorológicas prevalecentes.

 Nota O navio de projeto, quando não está fundeado ou atracado, pode estar com velocidade relativa 
de até 12 nós e, dependendo do navio e das condições prevalecentes, pode ter de procurar manter rumo, 
aproamento e velocidade durante até 20 minutos, aguardando o embarque do prático.

2.3.3. Canal interno ou canal de aproximação à instalação portuária

2.3.3.1. Profundidade do canal interno

 Os mesmos fatores associados à profundidade adotados para o canal de acesso devem ser empregados 
quanto à profundidade do canal interno. Com relação ao nível da água, pode-se trabalhar com janela 
de maré, maré meteorológica e cotas verticais associadas à cheia ou vazante de rios, incluindo a janela de 
corrente. Com relação aos fatores associados ao navio, a ação do efeito squat é nula, a ação de ondas pode 
ser nula, devendo ser considerada a imersão devido à variação de massa específica da água. Quando não 
existir dragagem de manutenção, deve ser considerado o fator de fundo associado ao assoreamento.

 O valor mínimo de margem de manobrabilidade de 5% do calado ou 0,6m (devendo ser adotado o 
maior) deve ser garantido, para quando o navio estiver sem auxílio de rebocadores (Pianc 121, 2014, p. 33).

 O valor mínimo de 0,5m de margem de manobrabilidade deve ser garantido para manobras assistidas 
por rebocadores, independentemente do calado do navio.
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2.3.3.2. Largura do canal interno

 A largura do acesso à instalação portuária vai depender de o navio estar ou não fazendo uso da 
assistência de rebocadores.

2.3.3.2.1. Largura do canal interno sem o emprego de rebocadores

 A largura do acesso à instalação portuária, quando sem o auxílio de rebocadores, deve ser igual ou 
maior do que o comprimento total (LOA) do navio de projeto, a fim de evitar, no caso de um incidente, que 
o navio fique encalhado transversalmente no acesso à instalação portuária.

2.3.3.2.2. Largura do canal com o emprego de rebocadores

 A largura do canal depende do método de assistência de rebocadores, que pode ser europeu ou 
americano*

 a. Método de assistência europeu: quando empregando o método de assistência europeu a largura 
     do canal interno é dada pelo maior valor entre as duas expressões abaixo (ROM 3.1-99, Part VIII: 
     Layout Requirements, p. 286)

Wci = 2Bmax + Lr + 20m

Wci = 3Bmax + Lr

em que

 Wci é a largura do canal interno, expressa em metros (m);

 Lr é um fator expresso em metros (m) associado ao comprimento do conjunto formado por cabo de 
reboque e rebocador, independentemente de o cabo estar passado, sendo dado conforme tabela 2.15.

* Para descrição dos métodos de assistência americano e europeu, ver Capítulo 3 de Tug use in Port

Tabela 2.15. Fator associado ao cabo de reboque e rebocador (ROM 3.1-99, p. 286)

𝑊𝑊N> = 2𝐵𝐵4=ç +	𝐿𝐿8 + 	20𝑚𝑚 

𝑊𝑊N> = 3𝐵𝐵4=ç +	𝐿𝐿8  

Em que 

𝑊𝑊N>  é a maior largura do canal interno,  expressa em metros (m); 

𝐿𝐿8  é um fator expresso em metros (m) associado ao comprimento do conjunto formado por cabo de 
reboque e rebocador, independentemente de o cabo estar passado, sendo dado conforme Tabela 15. 

 

Tabela 2.15. Fator associado ao cabo de reboque e rebocador (ROM 3.1-99, p. 286) 

Deslocamento da embarcação (tons) 𝐿𝐿8  (m) 

Até 5.000 45 

Entre 5.000 e 10.000 46-50 

Entre 10.000 e 20.000 51-60 

Entre 30.000 e 60.000 61-70 

Mais que 60.000 71-85 

 

b) Método de assistência americano: quando empregando o método americano, recomenda-se que a 
largura do canal interno (𝑊𝑊N>) seja dada por:  

𝑊𝑊N> = 2𝐵𝐵4=ç + 	2,5	𝐿𝐿ÇÄV  

Em que 

LOAR é o comprimento total do rebocador, expresso em metros (m). 

(*) Para descrição dos métodos de assistência americano e europeu, ver Capítulo 3 de Tug use in Port) 

 

2.3.4. Bacia de evolução  

2.3.4.1. Diâmetro da bacia de evolução 

Quando o navio de projeto for assistido por rebocador(es), o diâmetro nominal da bacia de evolução 
deve ser ≥ 2 𝐿𝐿ÇÄ e, quando estiver manobrando com recursos próprios, ≥ 3 𝐿𝐿ÇÄ. 

2.3.4.2. Profundidade da bacia de evolução 

Os mesmos fatores associados à profundidade adotados para o canal de acesso devem ser empregados 
com relação à profundidade da bacia de evolução. Quanto ao nível da água, pode-se trabalhar com janela de 
maré, maré meteorológica e cotas verticais associadas à cheia ou vazante de rios. Com relação aos fatores 
associados ao navio de projeto, a ação do efeito squat é nula, a ação de ondas pode ser nula, e deve ser 
considerada a imersão devida à variação de massa específica da água. Quando não existir dragagem de 
manutenção, deve ser considerado o fator de fundo associado ao assoreamento. 
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 b. Método de assistência americano: quando empregando o método americano, recomenda-se que 
     a largura do canal interno (Wci) seja dada por

Wci = 2Bmax + 2,5 LOAR

em que

 LOAR é o comprimento total do rebocador, expresso em metros (m).

2.3.4. Bacia de evolução

2.3.4.1. Diâmetro da bacia de evolução

 Quando o navio de projeto for assistido por rebocador(es), o diâmetro nominal da bacia de evolução 
deve ser ≥ 2 LOA e quando estiver manobrando com recursos próprios, ≥ 3 LOA.

2.3.4.2. Profundidade da bacia de evolução

 Os mesmos fatores associados à profundidade adotados para o canal de acesso devem ser empregados 
com relação à profundidade da bacia de evolução. Quanto ao nível da água, pode-se trabalhar com janela 
de maré, maré meteorológica e cotas verticais associadas à cheia ou vazante de rios. Com relação aos 
fatores associados ao navio de projeto, a ação do efeito squat é nula, a ação de ondas pode ser nula, e deve 
ser considerada a imersão devida à variação de massa específica da água. Quando não existir dragagem de 
manutenção, deve ser considerado o fator de fundo associado ao assoreamento.

 Na bacia de evolução, a folga abaixo da quilha nunca pode ser inferior a 0,6m ou 5% do calado, 
devendo ser adotado o maior valor, quando o navio de projeto estiver sem o auxílio de rebocadores. No caso 
da assistência de rebocadores, o valor da folga abaixo da quilha nunca pode ser inferior a 0,5m, e é inde-
pendente do calado do navio de projeto. Esses limites são para o fundo de lama; nos casos de outros tipos 
de fundo a folga adicional para o tipo de fundo deve ser acrescentada (ver Pianc 121, 2014, item 2.1.2.8.).

2.3.4.3. Bacia de evolução e os navios de projeto

 A profundidade da bacia de evolução é dependente do calado do navio de projeto. Caso o navio 
de projeto sempre venha a manobrar na bacia de evolução na condição de carregamento leve, o calado de 
referência é o da linha de flutuação leve.

 Para bacias de evolução que são compartilhadas por diversos navios, podem existir múltiplas bacias 
dentro de uma mesma área de evolução, ou bacias de evolução internas a outras. Por exemplo, um navio 
de projeto com maior comprimento pode girar, na condição de calado leve ou intermediário, em uma dada 
área de evolução, em uma bacia com maior diâmetro e menor profundidade. Essa mesma bacia de evolução 
pode conter uma bacia mais profunda que permita o giro de um navio com menor comprimento e maior 
calado. 
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2.3.5. Fundeadouro (Pianc 121, 2014, p. 100, item 3.1.9.)

 O fundeadouro é a área em que os navios largam seus ferros, seja para aguardar a entrada na instalação 
portuária ou para realizar a movimentação da carga, para o transporte de passageiros, para abastecimento 
ou para as demais operações de carga associadas à instalação portuária. Os fundeadouros estão geralmente 
localizados em área externa à instalação portuária. Sob certas circunstâncias, entretanto, pode ser necessário 
o estabelecimento de áreas de fundeio dentro da área operacional da instalação portuária, quando, por 
exemplo, o fundeadouro se situar ao longo das margens de um rio.

2.3.5.1. Fatores do projeto

 O projeto de um fundeadouro depende principalmente dos seguintes fatores (Pianc 121, 2014, p. 100)

 a. dimensões e características do(s) navio(s) de projeto;
 b. tipos de operações que devem ser realizadas;
 c. período em que o navio de projeto permanece fundeado;
 d. configuração geral do local e disponibilidade de espaço para manobras;
 e. organização como área geral de fundeio ou com posições definidas para fundeio;
 f. número de pontos de fundeio definidos que são disponibilizados no local;
 g. condições ambientais na área e condições de limites operacionais;
 h. características físicas do local, principalmente profundidade, configuração do fundo e qualidade 
     da tença.

2.3.5.2. Capacidade do fundeadouro (Pianc 121, 2014, p. 100)

 Um fundeadouro deve ter área suficiente para permitir que os navios de projeto se movam desimpe-
didos e com margem de segurança adequada. Devem ser considerados o tempo provável de permanência 
dos navios no fundeadouro, o comprimento do navio de projeto, o comprimento da amarra a ser usada e a 
distância dos perigos ou dos navios nas proximidades. A regra geral é de que o navio deva dar um filame de 
ao menos cinco vezes a profundidade do local, para que possa garantir um esforço horizontal sobre o ferro. 
Supondo que o ferro garre 30m, o raio mínimo necessário em um fundeadouro que permita o giro total dos 
navios com o vento ou a corrente deverá ser

RA = LOA + 5h + 30m

em que

 RA é o raio de fundeadouro, expresso em metros (m);

 LOA é o comprimento total do navio de projeto, expresso em metros (m);

 h é a profundidade local.
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2.3.5.3. Profundidade

 A superfície de fundo do fundeadouro deve ser relativamente plana e livre de qualquer obstrução 
que possa fazer entoucar um ferro. Devido ao giro do navio ao redor do seu ferro, este último pode sofrer 
movimentos verticais induzidos pelas ondas, mas que são menos intensos do que em um canal; porém, o 
navio não sofre efeito squat, a não ser aquele que possa ser originado por forte corrente.

 As áreas de fundeio podem ser protegidas das ondas, de forma que os movimentos por elas causados 
sejam relativamente pequenos. Isso significa que a folga abaixo da quilha em um fundeadouro não precisa 
ser maior do que em um canal de acesso para a navegação em qualquer condição de tempo e de maré, ou 
1,1T.

2.3.5.4. Qualidade da tença do fundo

 A localização geográfica da instalação portuária geralmente determina a área de fundeio e, portanto, 
a natureza da tença.

2.3.5.5. Abrigo contra o vento e o mar

 Sempre que possível, o fundeadouro deve ser escolhido levando-se em consideração os ventos e 
correntes predominantes, para que possa proporcionar o melhor abrigo natural possível, ao mesmo tempo 
em que se procura garantir também proteção suficiente contra os efeitos das ondas.

2.3.5.6. Tráfego marítimo na área

 A fim de minimizar o risco de colisão, os fundeadouros não podem estar localizados próximo a 
corredores de tráfego marítimo intenso, especialmente quando são considerados os efeitos de nevoeiros 
ou outros fenômenos que possam reduzir a visibilidade.

2.3.5.7. Recursos náuticos que auxiliam o fundeio

 Na medida do possível, o fundeadouro deve ter pontos notáveis naturais ou artificiais que possibilitem 
o posicionamento seguro e preciso do navio na aproximação ou enquanto estiver fundeado.
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2.3.5.8. Projeto de fundeadouro para navios com ferro de proa (Pianc 121, 2014, p. 102)

 O raio de giro medido no nível do convés do navio de projeto pode ser calculado deterministicamente 
somando-se os seguintes comprimentos (ver Figura 2.10.)

 a. comprimento total do navio (LOA);
 b. comprimento do filame de amarra que deve ser usado no fundeadouro. É prudente considerar 
     no cálculo o total de amarra disponível, para incluir a possibilidade de ter que usá-lo devido a 
      fortes ventos, ondas ou correntes;
 c. distância adicional de segurança para compensar as imprecisões de fundeio, destinada a erros como 
     os causados pela imprecisão do método de posicionamento do navio a ser fundeado ou pelo segui- 
     mento que o navio toma durante o intervalo de tempo entre o momento da ordem de fundear e o 
     momento em que o ferro unha o fundo. A precisão da carta náutica e as habilidades da tripulação 
     também são considerações importantes. Essa distância de segurança depende de vários fatores, e 
     um valor entre 25% e 50% do LOA do navio pode ser aceito;
 d. margem adequada para o evento de o ferro garrar, que pode ser avaliada por meio dos seguintes 
     critérios determinados em função da velocidade do vento
     1. para um fundo de boa tença:
     –  fundeio com velocidade do vento ≤ 10m/s = 0m;
     –  fundeio com velocidade do vento de 20m/s = 60m;
     –  fundeio com velocidade do vento de 30m/s = 120m;
     –  fundeio com velocidade do vento ≥ 30m/s = 180m;
     2. para um fundo de tença ruim:
     –  fundeio com velocidade do vento ≤ 10m/s = 30m;
     –  fundeio com velocidade do vento de 20m/s = 90m;
     –  fundeio com velocidade do vento de 30m/s = 150m;
     –  fundeio com velocidade do vento ≥ 30m/s = 210m.

 Nota Critérios similares poderiam ser estabelecidos para ações combinadas ou separadas do vento, 
das ondas e correntes, considerando a resultante das forças longitudinais que atuam sobre o navio.

 A distância de segurança pode ser de 10% do LOA, com um mínimo de 20m (exceto para embarcações 
de pesca ou de esporte e recreio, para as quais esse valor pode ser reduzido para 5m). 
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2.3.6. Instalações portuárias

2.3.6.1. Velocidade do navio de projeto em trânsito em presença de navios amarrados

 A velocidade do navio de projeto em movimento e a distância de separação entre dois navios de 
projeto podem ser utilizadas para fornecer uma indicação das condições que têm pouca probabilidade 
de causar perturbações significativas em um navio de projeto atracado, conforme explicitado a seguir:

 a. velocidade do navio em movimento de 4 nós ou menos, para uma distância de separação (costado 
     a costado) de ao menos 2B;
 b. velocidade do navio em movimento de 6 nós ou menos, para uma distância de separação (costado 
     a costado) de ao menos 4B.

Figura 2.10. Raio de giro de um navio com um ferro de proa (Pianc 121, 2014, p. 103; ROM e outros)

 
Figura 2.10. Raio de giro de um navio com um ferro de proa (Pianc, p. 103; ROM e outros) 

 

2.3.6. Instalações portuárias 

2.3.6.1. Velocidade do navio de projeto em trânsito em presença de navios amarrados 

A velocidade do navio de projeto em movimento e a distância de separação entre dois navios de projeto 
podem ser utilizadas para fornecer uma indicação das condições que têm pouca probabilidade de causar 
perturbações significativas em um navio de projeto atracado, conforme explicitado a seguir: 

a) velocidade do navio em movimento de 4 nós ou menos, para uma distância de separação (costado a 
costado) de ao menos 2	𝐵𝐵; 

b) velocidade do navio em movimento de 6 nós ou menos, para uma distância de separação (costado a 
costado) de ao menos 4	𝐵𝐵. 

 

2.3.6.2. Distância mínima de embarcações posicionadas provisoriamente nas proximidades da margem 
lateral de um canal de acesso 
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2.3.6.2. Distância mínima de embarcações posicionadas provisoriamente nas proximidades 
da margem lateral de um canal de acesso

 Uma distância mínima de 2,5B do navio de projeto deve ser mantida como reserva para a margem 
do canal, para navios posicionados provisoriamente às margens de um canal de acesso, de forma a garantir 
que o navio de projeto em trânsito no canal de acesso mantenha sua velocidade de segurança (ver Figura 2.11.).

2.3.6.3. Distância mínima entre navios de projeto atracados

 A distância mínima entre navios de projeto atracados é dependente do tipo de configuração do cais 
e do comprimento total do navio de projeto. A Tabela 2.16. apresenta as distâncias mínimas recomendadas. 

Figura 2.11. Distância de embarcações posicionadas nas proximidades da margem lateral

Tabela 2.16. Distâncias mínimas entre navios de projeto atracados (Figura 8.48., ROM 3.1-99)

Uma distância mínima de 2,5	𝐵𝐵 do navio de projeto deve ser mantida como reserva para a margem do 
canal, para navios posicionados provisoriamente às margens de um canal de acesso, de forma a garantir que 
o navio de projeto em trânsito no canal de acesso mantenha sua velocidade de segurança (ver Figura 11). 

 
Figura 11. Distância de embarcações posicionadas nas proximidades da margem lateral 

 

2.3.6.3. Distância mínima entre navios de projeto atracados 

A distância mínima entre navios de projeto atracados é dependente do tipo de configuração do cais e do 
comprimento total do navio de projeto. A Tabela 16 apresenta as distâncias mínimas recomendadas. 

 

Tabela 2.16. Distâncias mínimas entre navios de projeto atracados (Figura 8.48, ROM 3.1-99) 

Esquema representativo do 
cais 

Valores da variável 𝐿𝐿â em função do comprimento total (𝐿𝐿) do maior 
navio atracado em metros (m) 

Superior a 300 300-201 200-151 150-100 Inferior a 100(1) 

Distância <<𝐿𝐿â>> entre 
navios atracados no mesmo 
alinhamento, expressa em 

metros (m) 

 

30 25 20 15 10 

Separação <<𝐿𝐿)>> entre 
navios e mudanças no 

alinhamento ou tipo de 
estrutura expressa em 

metros (m) 

 

30 25 20 10 5 

 

45/40 30 25 20 15 

 
30/25 20 15 15 10 

Uma distância mínima de 2,5	𝐵𝐵 do navio de projeto deve ser mantida como reserva para a margem do 
canal, para navios posicionados provisoriamente às margens de um canal de acesso, de forma a garantir que 
o navio de projeto em trânsito no canal de acesso mantenha sua velocidade de segurança (ver Figura 11). 

 
Figura 11. Distância de embarcações posicionadas nas proximidades da margem lateral 

 

2.3.6.3. Distância mínima entre navios de projeto atracados 

A distância mínima entre navios de projeto atracados é dependente do tipo de configuração do cais e do 
comprimento total do navio de projeto. A Tabela 16 apresenta as distâncias mínimas recomendadas. 

 

Tabela 2.16. Distâncias mínimas entre navios de projeto atracados (Figura 8.48, ROM 3.1-99) 

Esquema representativo do 
cais 

Valores da variável 𝐿𝐿â em função do comprimento total (𝐿𝐿) do maior 
navio atracado em metros (m) 

Superior a 300 300-201 200-151 150-100 Inferior a 100(1) 

Distância <<𝐿𝐿â>> entre 
navios atracados no mesmo 
alinhamento, expressa em 

metros (m) 

 

30 25 20 15 10 

Separação <<𝐿𝐿)>> entre 
navios e mudanças no 

alinhamento ou tipo de 
estrutura expressa em 

metros (m) 

 

30 25 20 10 5 

 

45/40 30 25 20 15 

 
30/25 20 15 15 10 

,
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2.3.6.4. Critérios para dimensões mínimas entre navios de projeto atracados em uma doca 
(ver Tsinger, 1996 e Thoresen, 2014)

 A determinação das dimensões de uma doca, na qual os navios de projeto irão atracar, se faz por 
critérios que podem ser divididos em dois grupos

 –  projetos em que os navios irão atracar sem uso de rebocadores. Nesse caso, navios com comprimento 
   inferior a 100 metros;
 –  projetos em que os navios irão atracar com assistência de rebocadores.

 Algumas distâncias devem ser respeitadas de forma geral

 –  a distância longitudinal entre navios atracados em um cais deverá ser superior a 0,1LOA do maior 
   navio de projeto atracado;
 –  a distância da extremidade do navio de projeto atracado à extremidade final da doca deverá estar 
   entre 0,1 e 0,15LOA do navio atracado;
 –  para o caso de a doca ter um declive na extremidade de seu fundo, a distância entre a extremidade 
   do navio e o final do declive, no fundo da doca, deverá ser igual ou superior a 0,15LOA.

2.3.6.4.1. Navios de projeto atracados em uma doca com um único cais de cada lado sem 
assistência de um rebocador (Thoresen, 2014)

 No caso de navios de projeto inferiores a 100m, pode-se adotar no projeto que os mesmos irão atracar 
sem assistência de rebocadores.

Esquema representativo do 
cais 

Valores da variável 𝐿𝐿â em função do comprimento total (𝐿𝐿) do maior 
navio atracado em metros (m) 

Superior a 300 300-201 200-151 150-100 Inferior a 100(1) 

 

 

-/60 50 40 30 20 

 

 

20 15 15 10 10 

Nota 1 20% de «𝐿𝐿» será utilizado como valor de «𝐿𝐿â» para navios com comprimento total inferior a 
12m, e os demais valores serão ajustados proporcionalmente. 

𝐵𝐵 – Boca do maior navio influenciando o cálculo da dimensão em análise. 
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critérios que podem ser divididos em dois grupos: 
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Figura 11. Distância de embarcações posicionadas nas proximidades da margem lateral 

 

2.3.6.3. Distância mínima entre navios de projeto atracados 

A distância mínima entre navios de projeto atracados é dependente do tipo de configuração do cais e do 
comprimento total do navio de projeto. A Tabela 16 apresenta as distâncias mínimas recomendadas. 

 

Tabela 2.16. Distâncias mínimas entre navios de projeto atracados (Figura 8.48, ROM 3.1-99) 

Esquema representativo do 
cais 

Valores da variável 𝐿𝐿â em função do comprimento total (𝐿𝐿) do maior 
navio atracado em metros (m) 

Superior a 300 300-201 200-151 150-100 Inferior a 100(1) 

Distância <<𝐿𝐿â>> entre 
navios atracados no mesmo 
alinhamento, expressa em 

metros (m) 

 

30 25 20 15 10 

Separação <<𝐿𝐿)>> entre 
navios e mudanças no 

alinhamento ou tipo de 
estrutura expressa em 

metros (m) 

 

30 25 20 10 5 

 

45/40 30 25 20 15 

 
30/25 20 15 15 10 

Esquema representativo do 
cais 

Valores da variável 𝐿𝐿â em função do comprimento total (𝐿𝐿) do maior 
navio atracado em metros (m) 

Superior a 300 300-201 200-151 150-100 Inferior a 100(1) 

 

 

-/60 50 40 30 20 

 

 

20 15 15 10 10 

Nota 1 20% de «𝐿𝐿» será utilizado como valor de «𝐿𝐿â» para navios com comprimento total inferior a 
12m, e os demais valores serão ajustados proporcionalmente. 

𝐵𝐵 – Boca do maior navio influenciando o cálculo da dimensão em análise. 
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inferior a 100 metros; 

- projetos em que os navios irão atracar com assistência de rebocadores. 

Algumas distâncias devem ser respeitadas de forma geral: 

- a distância longitudinal entre navios atracados em um cais deverá ser superior a 0,1𝐿𝐿ÇÄ  do maior navio 
de projeto atracado; 

- a distância da extremidade do navio de projeto atracado à extremidade final da doca deverá estar entre 
0,1 e 0,15𝐿𝐿ÇÄ  do navio atracado; 

- para o caso de a doca ter um declive na extremidade de seu fundo, a distância entre a extremidade do 
navio e o final do declive, no fundo da doca, deverá ser igual ou superior a 0,15𝐿𝐿ÇÄ. 

 

2.3.6.4.1. Navios de projeto atracados em uma doca com um único cais de cada lado sem assistência de 
rebocador (Thoresen, 2014) 

No caso de navios de projeto inferiores a 100m, pode-se adotar no projeto que os mesmos irão atracar 
sem assistência de rebocadores.  

Caso o projeto preveja a atracação de dois navios, um de cada lado, conforme representado na Figura 
12, a boca da doca 𝐵𝐵6M  deverá ser igual a: 
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 Caso o projeto preveja a atracação de dois navios, um de cada lado, conforme representado na Figura 
2.12., a boca da doca Bnd deverá ser igual a

Bnd = 2Bmax + 30m

 Caso o projeto preveja trabalhar com navios atracados a contrabordo, dois em cada lado da doca, 
conforme representado na Figura 2.12., a boca da doca Bnd deverá ser igual a

Bnd= 4Bmax + 50m

 No caso de projeto em que cada cais lateral da doca possa atracar dois navios, conforme representado 
na Figura 2.13., a boca da doca Bnd deverá ser igual a

Bnd = 2Bmax + 50m

 

Figura 2.12. Largura mínima em doca com um único cais de cada lado (Thoresen, 2014, p.86)

Figura 2.13. Largura mínima em doca com mais de um navio em cada lado (Thoresen, 2014, p.87)

𝐵𝐵6M = 	2	𝐵𝐵4=ç + 	30𝑚𝑚 
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Figura 2.12. Largura mínima em doca com um único cais de cada lado (Thoresen, 2014, p. 86) 
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Figura 2.13. Largura mínima em doca com mais de um navio em cada lado (Thoresen, 2014, p. 87) 

 

Caso o projeto estabeleça diferentes extensões dos cais laterais da doca, de tal forma que um deles 
receba apenas um navio e o outro receba dois navios, a abertura da doca será dada por: 

𝐵𝐵6M = 	2	𝐵𝐵4=ç + 	50𝑚𝑚 

 

A Figura 14 mostra esquema de um conjunto com três diferentes docas recebendo dois, três e quatro 
navios e as aberturas recomendadas (ver Tsinger, 1996). 

 

Figura 2.14. Larguras mínimas para três diferentes docas (Tsinger, 1996, p. 155) 
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 Caso o projeto estabeleça diferentes extensões dos cais laterais da doca, de tal forma que um deles 
receba apenas um navio e o outro receba dois navios, a abertura da doca será dada por

Bnd = 2Bmax + 50m

 A Figura 2.14. mostra esquema de um conjunto com três diferentes docas recebendo dois, três e 
quatro navios e as aberturas recomendadas (ver Tsinger, 1996).

2.3.6.4.2. Navios de projeto atracados com assistência de rebocadores (ROM 3.1-99)

 No caso de docas com cais em ambos os lados, em que em cada um possa atracar apenas um navio, 
conforme mostrado na Figura 2.14., a largura mínima da doca, recomendada pela ROM 3.1-99, será o 
maior dos seguintes valores

Bnd = 2Bmax + LR + 20m

Bnd= 3Bmax + LR

em que

 Bnd é a largura mínima recomendada, expressa em metros (m);

 Bmax é boca máxima do navio de projeto, expressa em metros (m).

 LR é o comprimento do conjunto formado por cabo de reboque e rebocador, dado conforme a Tabela 2.17.

Figura 2.14. Larguras mínimas para três diferentes docas (Tsinger, 1996, p.155)

 

Figura 2.13. Largura mínima em doca com mais de um navio em cada lado (Thoresen, 2014, p. 87) 
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A Figura 14 mostra esquema de um conjunto com três diferentes docas recebendo dois, três e quatro 
navios e as aberturas recomendadas (ver Tsinger, 1996). 
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 A largura mínima Bnd está representada na Figura 2.15.

 

Tabela 2.17. Valores de LR (ROM 3.1-99, p. 285)

Figura 2.15. Largura mínima Bnd (Figura 8.51., ROM 3.1-99)

2.3.6.4.2. Navios de projeto atracados com assistência de rebocadores (ROM 3.1-99) 

No caso de docas com cais em ambos os lados, em que, em cada um possa atracar apenas um navio, 
conforme mostrado na Figura 14, a largura mínima da doca, recomendada pela ROM 3.1-99, será o maior 
dos seguintes valores: 

𝐵𝐵6M = 	2	𝐵𝐵4=ç + 𝐿𝐿V + 20𝑚𝑚 

 

𝐵𝐵6M = 	3	𝐵𝐵4=ç + 𝐿𝐿V  

 

 

Em que 

𝐵𝐵6M  é a largura mínima recomendada, expressa em metros (m); 

𝐵𝐵4=ç  é boca máxima do navio de projeto, expressa em metros (m); 

𝐿𝐿V  é o comprimento do conjunto formado por cabo de reboque e rebocador, dado conforme a Tabela 
17. 

 

Tabela 2.17. Valores de 𝑳𝑳𝑹𝑹 (ROM 3.1-99, p. 285) 

Deslocamento da embarcação (ton) 𝐿𝐿V  (m) 

Até 5.000 45 

Entre 5.000 e 10.000 46-50 

Entre 10.000 e 20.000 51-60 

Entre 30.000 e 60.000 61-70 

Mais que 60.000 71-85 

 
A largura mínima 𝐵𝐵6M  está representada na Figura 15. 

 

Figura 2.15. Largura mínima 𝑩𝑩𝒏𝒏𝒏𝒏  (Figura 8.51, ROM 3.1-99) 

 

 
Figura 2.16. Largura mínima 𝑩𝑩𝒏𝒏𝒏𝒏  (Figura 8.50, ROM 3.1-99) 
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 No caso de docas com cais em ambos os lados (ver Figura 2.16.), cada um podendo atracar dois 
navios, que não permitam embarcações atracadas a contrabordo nem manobra de entrada ou saída de 
dois ou mais navios simultaneamente, a largura mínima da doca será o maior dos seguintes valores

Bnd = 3Bmax + LR + 20m

Bnd = 5Bmax + LR

2.3.6.4.3. Navios de projeto assistidos por rebocadores, atracados a contrabordo

 Em caso de operação de transbordo entre navios de projeto, ambas as embarcações com mais de 100m, 
a ROM 3.1-99 recomenda que a largura mínima da doca seja o valor obtido em 2.2.6.4.2. acrescido de

 Bndp = nb (Bmax + 2)

em que

 Bndp é o incremento da largura da doca, expresso em metros (m);

 Bmax é a boca máxima do navio de projeto, expressa em metros (m);

 nb é o número máximo de navios de projeto atracados a contrabordo em qualquer seção transversal 
da doca; não incluindo o navio que estiver com espias para o cais;

Figura 2.16. Largura mínima Bnd (Figura 8.50., ROM 3.1-99)

 

Figura 2.15. Largura mínima 𝑩𝑩𝒏𝒏𝒏𝒏  (Figura 8.51, ROM 3.1-99) 

 

 
Figura 2.16. Largura mínima 𝑩𝑩𝒏𝒏𝒏𝒏  (Figura 8.50, ROM 3.1-99) 
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 O valor 2, expresso em metros (m), é o espaço mínimo requerido para as defensas inseridas entre os 
navios atracados a contrabordo.

 A Figura 2.17. apresenta a largura mínima da doca para navios de projeto com mais de 100m 
atracados a contrabordo.

2.3.6.4.4. Distância mínima entre um navio atracado no fundo de uma doca e o cais

 As distâncias mínimas devem atender ao limite mínimo de lS representado na Figura 2.18.

 

Figura 2.17. Largura mínima da doca para navios de projeto maiores que 100m, 
atracados a contrabordo (Figura 8.52., ROM 3.1-99)

 
Figura 2.17. Largura mínima da doca para navios de projeto com mais de 100m, atracados a contrabordo (Figura 8.52, 

ROM 3.1-99) 

 

2.3.6.4.5. Distância mínima entre um navio atracado no fundo de uma doca e o cais 

As distâncias mínimas devem atender ao limite mínimo de 𝑙𝑙) representado na Figura 18. 

 

 

Figura 2.18. Limite mínimo 𝒍𝒍𝑺𝑺 (Figura 8.49, ROM 3.1-99) 
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 O valor mínimo da distância lS é dada pela Tabela 2.18.

2.3.6.5. Área de giro do navio de projeto para entrada em uma doca

 O diâmetro da semiárea de giro para entrada em uma doca, fazendo uso da assistência de 
rebocador(es), deve ser ≥ 1,5LOA. Essa distância deve ser tomada a partir do cais transversal, quando 
o mesmo estiver desocupado, ou da boca máxima do navio de projeto (Bmax) que estiver atracado, 
conforme representado na Figura 2.19.

Figura 2.18. Limite mínimo lS (Figura 8.49., ROM 3.1-99)

Tabela 2.18. Valor mínimo da distância lS

 
Figura 2.17. Largura mínima da doca para navios de projeto com mais de 100m, atracados a contrabordo (Figura 8.52, 

ROM 3.1-99) 

 

2.3.6.4.5. Distância mínima entre um navio atracado no fundo de uma doca e o cais 

As distâncias mínimas devem atender ao limite mínimo de 𝑙𝑙) representado na Figura 18. 

 

 

Figura 2.18. Limite mínimo 𝒍𝒍𝑺𝑺 (Figura 8.49, ROM 3.1-99) 

 

O valor mínimo da distância ls é dado pela Tabela 18. 

 

Tabela 2.18. Valor mínimo da distância 𝒍𝒍𝑺𝑺 

Esquema representativo do cais 

Valores da variável 𝑙𝑙) em função do comprimento total (𝐿𝐿) em 
metros (m) do maior navio atracado 

Superior a 300 300-201 200-151 150-100 Inferior a 100(1) 

Separação <<𝑙𝑙)>> entre navios e 
mudanças no alinhamento ou tipo 
de estrutura expressa em metros 

(m) 

 

30 25 20 10 5 

 

2.3.6.5. Área de giro do navio de projeto para entrada em uma doca 

O diâmetro da semiárea de giro para entrada em uma doca, fazendo uso da assistência de rebocador(es), 
deve ser ≥ 1.5𝐿𝐿ÇÄ. Essa distância deve ser tomada a partir do cais transversal, quando o mesmo estiver 
desocupado, ou da boca máxima do navio de projeto (𝐵𝐵4=ç) que estiver atracado, conforme representado 
na Figura 19. 

 

 

Figura 2.19. Área de giro (Figura 8.47, ROM 3.1-99) 

 

O valor mínimo da distância ls é dado pela Tabela 18. 
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de estrutura expressa em metros 

(m) 

 

30 25 20 10 5 

 

2.3.6.5. Área de giro do navio de projeto para entrada em uma doca 

O diâmetro da semiárea de giro para entrada em uma doca, fazendo uso da assistência de rebocador(es), 
deve ser ≥ 1.5𝐿𝐿ÇÄ. Essa distância deve ser tomada a partir do cais transversal, quando o mesmo estiver 
desocupado, ou da boca máxima do navio de projeto (𝐵𝐵4=ç) que estiver atracado, conforme representado 
na Figura 19. 

 

 

Figura 2.19. Área de giro (Figura 8.47, ROM 3.1-99) 

 

O valor mínimo da distância ls é dado pela Tabela 18. 

 

Tabela 2.18. Valor mínimo da distância 𝒍𝒍𝑺𝑺 

Esquema representativo do cais 

Valores da variável 𝑙𝑙) em função do comprimento total (𝐿𝐿) em 
metros (m) do maior navio atracado 
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Separação <<𝑙𝑙)>> entre navios e 
mudanças no alinhamento ou tipo 
de estrutura expressa em metros 

(m) 

 

30 25 20 10 5 

 

2.3.6.5. Área de giro do navio de projeto para entrada em uma doca 

O diâmetro da semiárea de giro para entrada em uma doca, fazendo uso da assistência de rebocador(es), 
deve ser ≥ 1.5𝐿𝐿ÇÄ. Essa distância deve ser tomada a partir do cais transversal, quando o mesmo estiver 
desocupado, ou da boca máxima do navio de projeto (𝐵𝐵4=ç) que estiver atracado, conforme representado 
na Figura 19. 

 

 

Figura 2.19. Área de giro (Figura 8.47, ROM 3.1-99) 
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2.3.6.6. Ângulo de inclinação do píer em relação à direção das forças ambientais

 O ângulo preferencial de inclinação do píer em relação à direção do vento dominante deve ser de 
30 graus. As correntes no sentido longitudinal, em relação ao píer, devem ser inferiores a 3 nós e, no sentido 
transversal, inferiores a 0,75 nó.

2.3.6.7. Área do berço de acostagem (ver ABNT de 1995)

 O dimensionamento da área do berço de acostagem deve ser feito de acordo com os critérios 
mínimos de dimensionamento e de verificação, recomendados em 2.2.6.7.1. e 2.2.6.7.2., e requisitos de 
folgas ou restrições, em razão de

 a. localização e natureza das obras de acostagem;
 b. finalidade de utilização do berço de acostagem;
 c. medidas de segurança recomendadas para as manobras de atracação e desatracação;
 d. condições de uso da zona limítrofe.

2.3.6.7.1. Dimensionamento da área

 Para o dimensionamento da área do berço de acostagem, em local abrigado e sem corrente, devem 
ser observados os seguintes critérios e parâmetros

 a. manobra de atracação ou desatracação da embarcação independente do uso ou não de rebocadores
 –  comprimento: 1,2L;
 –  largura: 1,2B.

Figura 2.19. Área de giro (Figura 8.47., ROM 3.1-99)

O valor mínimo da distância ls é dado pela Tabela 18. 

 

Tabela 2.18. Valor mínimo da distância 𝒍𝒍𝑺𝑺 

Esquema representativo do cais 

Valores da variável 𝑙𝑙) em função do comprimento total (𝐿𝐿) em 
metros (m) do maior navio atracado 

Superior a 300 300-201 200-151 150-100 Inferior a 100(1) 

Separação <<𝑙𝑙)>> entre navios e 
mudanças no alinhamento ou tipo 
de estrutura expressa em metros 

(m) 

 

30 25 20 10 5 

 

2.3.6.5. Área de giro do navio de projeto para entrada em uma doca 

O diâmetro da semiárea de giro para entrada em uma doca, fazendo uso da assistência de rebocador(es), 
deve ser ≥ 1.5𝐿𝐿ÇÄ. Essa distância deve ser tomada a partir do cais transversal, quando o mesmo estiver 
desocupado, ou da boca máxima do navio de projeto (𝐵𝐵4=ç) que estiver atracado, conforme representado 
na Figura 19. 

 

 

Figura 2.19. Área de giro (Figura 8.47, ROM 3.1-99) 
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2.3.6.7.2. Dimensionamento da profundidade

 A profundidade mínima da bacia do berço de acostagem deve ser igual ao calado máximo do maior 
navio de projeto, de acordo com a função da instalação portuária, levando-se em consideração os seguintes 
fatores

 a. associados ao navio
 1. influência do trim estático;
 2. massa específica da água;
 3. tolerância para resposta;
 4. folga adicional, variável de acordo com a natureza do solo do canal
     –  lamoso: –
     –  arenoso: no mínimo de 0,40m;
     –  rochoso: no mínimo de 0,5m.

 b. associados ao nível d'água, durante o período de estadia do navio de projeto na 
     instalação portuária
 1. maré (meteorológica e astronômica);
 2. tolerância para condições favoráveis e desfavoráveis.

 c. associados ao fundo: os mesmos empregados para canais de acesso.

 Em função das peculiaridades do meio ambiente local, quando for o caso, deve ser levado em 
consideração o movimento vertical das embarcações devido à ação das ondas.

2.3.7. Força de tração estática (bollard pull) e de puxar-empurrar dos rebocadores

 A força total a ser fornecida pelos rebocadores deve ser o somatório da força de tração estática 
(bollard pull) com a de puxar-empurrar de cada um dos rebocadores. Com a força estática dos rebocadores 
consegue-se manter o equilíbrio estático com as forças ambientais que atuam transversalmente sobre o 
navio de projeto, e com a força de puxar e/ou empurrar os rebocadores consegue-se vencer a resistência 
hidrodinâmica transversal do casco do navio de projeto à aceleração/desaceleração.

2.3.7.1. Força de tração estática (bollard pull) para garantir manobrabilidade

 O cálculo da força total a ser fornecida por rebocadores utilizados para dar assistência ao navio 
depende de diversos fatores. Recomenda-se que seja consultado o Capítulo 5 do livro Tug use in port, de Henk 
Hensen, para o cálculo do bollard pull necessário à garantia da manobrabilidade segura do navio assistido 
por rebocador.
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 Os principais fatores que influem no cálculo são

 • características do porto
 Restrições em vias de acesso, entrada do porto, percurso até um cais, bacia de evolução, espaço para 
 manobra num píer ou numa bacia de evolução desse píer, distância disponível para parar, eclusas, 
 pontes, navios fundeados, profundidade da água, restrições quanto a velocidade etc.

 • tipo de construção do cais
 Tipo de cais: aberto, por exemplo, cais vazado ou sólido que se estende para o mar.

 • tipo de navio
 Tipo, tamanho, calado e folga abaixo da quilha, trim, área vélica e fatores como potência das 
 máquinas adiante/atrás, tipo de propulsor, desempenho de manobra e existência de impelidores 
 laterais e de lemes específicos.

 • condições ambientais
 Vento, corrente, ondas, visibilidade.

 • método de assistência de rebocadores
 Reboque com cabo longo, operação no costado de um navio ou uma combinação de métodos.

2.3.7.2. Força devida à massa adicional para a condição puxar-empurrar

 A força lateral de resistência associada à massa adicional é uma força de resistência que o meio 
fluido oferece quando se deseja acelerar ou desacelerar o navio. Ela não é uma força de tração estática para 
rebocadores e sim um fator de contribuição dinâmica que deve ser acrescido a sua força de tração estática 
(bollard pull).

 Para píeres vazados, o efeito de resistência associado à massa adicional é maior do que para píeres 
sólidos. Devem ser adotados os seguintes fatores de segurança (Tug use in port, Capítulo 5)

 a. força F devida à massa adicional para píeres vazados − força para compensar a massa adicional 
em toneladas-força

F =
 0,09 Δ	Vy

2

                                                                                      30

 b. força F devida à massa adicional para píeres sólidos − força para compensar a massa adicional 
em toneladas-força

F =
 0,07 Δ	Vy

2

                                                                                      30
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em que

 Δ é o deslocamento do navio, expresso em toneladas (ton);

 Vy é a velocidade lateral de aproximação ao píer, com velocidades médias de 0,15m/s a 0,25m/s 
para distância de 30m do píer.

2.3.8. Calado aéreo (Pianc 121, 2014, p. 236)

2.3.8.1. Altura do navio de projeto e calado aéreo

 Duas alturas podem ser empregadas para descrever a altura do navio de projeto: a altura Hkt, desde 
a quilha do navio de projeto até seu tope (ponto mais alto), e a altura da superfície do mar ou da água ao 
tope Hst, denominada calado aéreo, conforme apresentado na Figura 2.20.

 A superfície da água deve incluir o nível navegável mais alto e provável (por exemplo, dados da 
preamar, como preamar astronômica e/ou ondas de marés) devido a marés ou efeitos meteorológicos, de 
modo que o calado aéreo seja corretamente previsto. Naturalmente, T é o calado do navio.

 A relação entre essas alturas é expressa por (Pianc121, 2014, p. 236)

Hst = Hkt – T = Hkt – J Tmax

em que

 Hkt é a altura desde a quilha do navio de projeto ao seu tope, expressa em metros (m);

 Hst é a altura da superfície do mar ou da água ao tope, expressa em metros (m);

 T é o calado do navio e o calado do navio em condição de plena carga, expresso em metros (m);

Figura 2.20. Variação da folga sobre o calado aéreo em função da condição de 
carregamento do navio (Pianc 121, 2014, p. 237)

Para píeres vazados, o efeito de resistência associado à massa adicional é maior que para píeres sólidos. 
Devem ser adotados os seguintes fatores de segurança (Tug use in port, Capítulo 5): 

a) força 𝐹𝐹 devida à massa adicional para píeres vazados − força para compensar a massa adicional em 
toneladas-força: 

𝐹𝐹 = 	
0.09	𝛥𝛥	𝑉𝑉óÉ

30
 

 
 

b) força 𝐹𝐹 devida à massa adicional para píeres sólidos − força para compensar a massa adicional em 
toneladas-força: 

𝐹𝐹 = 	
0.07	𝛥𝛥	𝑉𝑉óÉ

30
 

 
Em que 
𝛥𝛥 é o deslocamento do navio, expresso em toneladas (ton); 
𝑉𝑉ó é a velocidade lateral de aproximação ao píer, com velocidades médias de 0,15m/s a 0,25m/s 
para distância de 30m do píer. 
 

2.3.8. Calado aéreo (Pianc 121, 2014, p. 236) 

2.3.8.1. Altura do navio de projeto e calado aéreo 

Duas alturas podem ser empregadas para descrever a altura do navio de projeto: a altura 𝐻𝐻ò0 , desde a 
quilha do navio de projeto até seu tope (ponto mais alto), e a altura da superfície do mar ou da água ao tope 
𝐻𝐻/0  , denominada calado aéreo, conforme apresentado na Figura 20. 

A superfície da água deve incluir o nível navegável mais alto e provável (por exemplo, dados da preamar, 
como preamar astronômica e/ou ondas de marés) devido a marés ou efeitos meteorológicos, de modo que 
o calado aéreo seja corretamente previsto. Naturalmente, 𝑇𝑇 é o calado do navio. 

 

Figura 2.20. Variação da folga sobre o calado aéreo em função da condição de carregamento do navio (Pianc 121, 
2014, p. 237)[caso seja possível fazer alterações no título e nas legendas da figura, deixar maiúsculas apenas a inicial de 

primeira palavra de cada expressão e eliminar a vírgula antes de etc.] 
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 J é o fator de calado, que varia de 0,5 a 1 de acordo com o calado;

 Tmax é o calado em plena carga, expresso em metros (m).

 Os valores de Hkt e Tmax de um navio de projeto são basicamente invariáveis. No entanto, o calado 
efetivo T (= J Tmax) de um navio de projeto muda durante a navegação, dependendo das condições de 
carregamento e de outros fatores.

 O fator J é aplicado para acomodar mudanças no carregamento. Ele tem o valor máximo de 1 
quando o navio estiver em condição de carga plena, e é menor do que 1 quando o navio estiver abaixo dessa 
condição. Para navios em lastro, os valores variam de J = 0,5 para navios transportadores de cargas pesadas a 
J = 0,8 para transportadores de cargas volumosas. A Hst aumenta quando J diminui, de modo que enquanto 
o calado do navio diminui, a folga entre o tope do navio e as estruturas aéreas, como pontes, torna-se 
menor, o que pode acarretar perigos. Como resultado, Hst também varia da condição de plena carga a 
condições de menor carregamento.

 Finalmente, o calado aéreo bruto é a distância vertical da superfície da água ao fundo (ou a parte 
mais baixa) das estruturas aéreas. A folga sobre o calado aéreo, FCA, é o a distância vertical que é deixada 
de folga sobre Hst. A variação no carregamento do navio é levada em consideração no cálculo do calado 
aéreo bruto.

2.3.8.2. Folga sobre o calado aéreo (FCA) (Pianc 121, 2014, p. 236)

 Por motivos de segurança, deve haver sempre uma distância positiva, ou folga sobre o calado áreo 
(FCA), entre o tope do navio e a parte inferior de qualquer estrutura aérea.

 Pode-se na fase de Projeto Conceitual estimar aproximadamente a FCA como

FCA = 0,05 Hst ≥ 2m

em que

 Hst é a altura da superfície do mar ou da água ao tope, expressa em metros (m).

 Para canais externos onde as condições de ondas podem ser significativas, deve-se incluir um adicional 
para compensação de 0,4T (40% do calado estático do navio de projeto). A FCA deve levar em conta que 
linhas de transmissão de força cedem e arqueiam.

2.3.9. Terminais flutuantes

 Todos os requisitos de espaços de manobra, distância entre navios, rebocadores e análise de risco 
especificados para píeres fixos, nos Projetos Conceitual e Detalhado, aplicam-se aos terminais flutuantes. 
Não se deve estimar o esforço a que o terminal estará sujeito, simplesmente, pelo número de navios nele 
atracados. Ressalta-se que devem ser calculadas as forças aerodinâmicas e hidrodinâmicas atuantes nos navios 
atracados em um terminal. Com isso são calculados os esforços aos quais o terminal está sujeito.
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2.4. Projeto Detalhado

 Antes de abordar as questões de projeto é importante salientar a unicidade de identificação de 
uma instalação portuária. Cada instalação portuária, em função de suas características físicas e ambientais, 
possui identificação única, como se fosse uma “impressão digital” do porto. As variáveis de profundidade, 
largura em trechos retos ou em curvas, geometria da bacia de evolução e dos canais internos já estudados e 
validados para um porto não valem para outro, mesmo que sejam vizinhos.

 Em 1983, nos Estados Unidos, foi desenvolvida uma série de estudos avançados, com financiamento 
do governo federal, para verificação da possibilidade da existência de um padrão único que pudesse servir 
apenas para uma variável: profundidade de dragagem em canais de acesso. A conclusão do grupo foi um 
pouco desanimadora para o Ministério dos Transportes americano: as especificações físicas ambientais e 
as características de cada porto são únicas, e a profundidade de dragagem deve ser especificada para cada 
localidade. Entretanto, critérios gerais fornecem uma primeira aproximação útil para projeto e prática, e padrões 
básicos de adequação. Transcreve-se, em inglês original, a conclusão do documento “Criteria for the dredge 
navigational channels”, Marine Board of  National Research Council, Final Report, de 1983

 “In light of  its reviews and appraisals, the panel concludes that the physical environment and 
characteristics of  each port are unique and the criteria for channel depth, as well as the specification of  
overdredge depth, must be site-specific. Nevertheless, general criteria provide a useful first approximation for design 
and practice, and basic standards of  adequacy.”

 “À luz de suas revisões e avaliações, o painel conclui que o ambiente físico e as características de cada 
porto são únicos e que os critérios de profundidade de canal, bem como a especificação da profundidade do 
overdredge, devem ser específicos do local. No entanto, os critérios gerais fornecem uma primeira aproximação 
útil para projeto e prática, e padrões básicos de adequação.”

 Após essa breve introdução, são apresentadas recomendações a seguir no Projeto Detalhado, nos 
seguintes itens
 
 a. simulação do meio ambiente e da manobrabilidade do navio;
 b. canais de acesso incluindo calado aéreo;
 c. espaços de manobra;
 d. canais interiores ou de aproximação;
 e. bacias de evolução;
 f. fundeadouros;
 g. instalações portuárias;
 h. força de tração estática e de puxar-empurrar de rebocadores;
 i. análise de riscos. 
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2.4.1. Simulação do meio ambiente e da manobrabilidade do navio

2.4.1.1. Simulação do meio ambiente

 A simulação do meio ambiente pode ser realizada utilizando modelos numéricos para a solução do 
problema de mecânica dos fluidos que representem o ambiente físico local e deve atender a requisitos de 
verificação e validação. Uma documentação técnica deve ser elaborada detalhando os resultados obtidos 
e os respectivos processos de verificação e validação. Para que um simulador do meio ambiente possa ser 
utilizado em um projeto portuário, é fundamental que seu modelo numérico represente os aspectos físicos 
relevantes à navegação na área em estudo.

 Quando modelos físicos forem empregados, deve-se justificar sua similaridade física com o protótipo, 
incluindo suas restrições e como foi realizado o processo de validação. Os resultados obtidos e os respectivos 
processos de validação e limitações do modelo também devem ser documentados.

 Os resultados das simulações do meio ambiente têm que ser realistas, pois não adianta realizar 
uma boa simulação de manobra de navios se os dados ambientais não correspondem à realidade. Deve-se 
observar que alterações devidas a uma dragagem, por exemplo, podem alterar significativamente o ambiente. 
De forma genérica pode-se dizer que o aprofundamento decorrente de uma dragagem altera a maré e 
aumenta as taxas de assoreamento.

2.4.1.2. Simulação da manobrabilidade do navio de projeto (ver Normam 11)

 Os modelos de simulação da manobrabilidade do navio de projeto podem ser classificados em dois 
grandes grupos: modelos físicos (escala reduzida) e modelos matemáticos (numéricos).

 Os modelos físicos podem ser interativos, quando com controle humano, e não interativos, quando 
controlados por um sistema automático. Os modelos interativos podem ser controlados manualmente ou 
via sistema remoto.

 Os modelos numéricos de manobrabilidade do navio de projeto também podem ser interativos 
ou não interativos e ser conduzidos em tempo real ou tempo rápido. Quando não interativos, podem ser 
controlados por um piloto automático ou por rotinas programadas de condução de navegação.

 Os modelos de simulação de manobras devem utilizar os resultados do modelo que representa o meio 
ambiente local.

 Para demonstração da viabilidade de emprego do modelo do navio de projeto visando a análises no 
Projeto Detalhado, deve ser apresentado um caderno de manobras do navio de projeto, cujas recomendações 
estão apresentadas no Capítulo 4.
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2.4.2. Canais de acesso

2.4.2.1. Projeto vertical detalhado do canal

 Nesta seção são apresentados os fatores que afetam o projeto vertical de canais de acesso, isto é, que 
devem ser considerados para se estabelecer a profundidade do canal.

2.4.2.1.1. Fatores associados ao nível de profundidade da água

 A maré varia no tempo e no espaço. Em canais longos influenciados pela maré, devem ser 
empregados modelos numéricos para a solução do problema de mecânica dos fluidos que representem 
o ambiente físico local ou modelos físicos para definir os períodos e os locais críticos para a passagem 
do navio de projeto, quando operando em condição de carregamento máximo. Os modelos devem 
contemplar a maré astronômica e a meteorológica, quando existente, e a oscilação sazonal do nível de 
profundidade da água quando sujeita às estações de cheia e de seca. A análise deve ser feita considerando-se 
o tempo médio de vida útil do navio de projeto.

 Caso sejam empregados modelos numéricos, uma documentação técnica deve ser apresentada listando 
o calado máximo do navio de projeto, as janelas de maré e janelas de corrente estimados para o tempo de 
vida útil do navio de projeto.

2.4.2.1.2. Fatores relacionados ao navio de projeto

2.4.2.1.2.1. Margem de incerteza para o calado estático

 As incertezas associadas ao calado estático, bandas e trim devem ser definidas. Dados sobre as leituras 
de calado exibidas no pilot card dos navios de projeto, quando estiver entrando em uma instalação portuária, 
podem ser comparados com a leitura do calado, quando os navios estiverem atracados. Um documento 
técnico deve ser elaborado descrevendo a metodologia empregada na definição da margem de incerteza 
para o calado estático.

2.4.2.1.2.2. Mudança de massa específica da água

 O cálculo da imersão do casco devido à variação de massa específica pode ser corrigido levando outros 
fatores que possam ser considerados importantes, por exemplo, presença de lama fluida. Além disso, podem 
existir níveis de profundidade com massas específicas diferentes para navios de grande calado, em regiões 
portuárias estuarinas. O cálculo detalhado deve indicar a margem de segurança adotada e ser documentado.
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2.4.2.1.2.3. Efeito squat

2.4.2.1.2.3.1. Efeito squat em regime de velocidade não permanente

 O efeito squat calculado no Projeto Conceitual considera somente navios de projeto em condições 
de velocidade constante e em canais supostamente retilíneos, sem alteração brusca em sua configuração ou 
batimetria. Contudo, alterações no squat ocorrem em navios de projeto que se encontram em estado variável 
de velocidade. Por exemplo, o squat se altera quando o navio de projeto passa por uma transição brusca de 
águas profundas para águas rasas ou quando está em aceleração ou desaceleração.

 Ondulações no fundo náutico também podem afetar o squat do navio de projeto, caso ele esteja em 
águas relativamente rasas. Curvas nos canais e a proximidade das margens tendem a aumentar o squat, 
enquanto fundos lamosos tendem a diminuí-lo. A presença de outro navio de projeto (cruzando, ultrapassando 
ou amarrado) pode afetar o efeito squat, uma vez que os navios sofrem maior squat ao cruzar, ultrapassar ou 
ser ultrapassados por outro navio. Quando empregando métodos numéricos e experimentais, que permitem 
uma aferição mais exata dos valores do squat, eles devem atender aos requisitos do Capítulo 5.

2.4.2.1.2.3.2. Efeito squat com navio de projeto em velocidade constante

 Para análises do efeito squat, quando em seções retas de um canal, estando o navio de projeto com 
velocidade constante, também podem ser empregadas expressões que constam no Capítulo 5.

2.4.2.1.2.4. Inclinação dinâmica transversal

 A inclinação dinâmica transversal do navio de projeto em um canal de acesso é crítica em navios 
com grande área vélica longitudinal e com baixas alturas metacêntricas (GM), como navios contêineros e 
transportadores de carros (Ro-Ro), que são particularmente propensos à inclinação transversal dinâmica 
(heel) na ocorrência de ventos fortes pelo través, e em navios em que a ação do leme venha a produzir uma 
interação casco/leme significativa.

 As variáveis associadas às forças aerodinâmicas devem ser obtidas por meio de simulação. Para sua 
obtenção, são empregados modelos físicos e modelos numéricos. O resultado deve ser apresentado em um 
relatório técnico listando os coeficientes de forças aerodinâmicas em surge, sway e respectivo momento em 
yaw em função do ângulo de entrada do vento em relação ao navio de projeto.

 A inclinação dinâmica transversal do navio de projeto, dada pelo vento ou pela interação casco/leme, 
pode ser obtida em modelos físicos e numéricos. Quando empregando modelos numéricos, a simulação deve 
ser realizada em modelos numéricos para a solução do problema de mecânica dos fluidos que representem 
o comportamento do navio de projeto e deve atender a requisitos de verificação e validação. Uma 
documentação técnica deve ser elaborada detalhando os resultados obtidos e os respectivos processos 
de verificação e validação.
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2.4.2.1.2.5. Resposta do navio de projeto às ondas

 Essa resposta deve ser dada pela função de transferência conhecida em arquitetura naval por RAO 
(response amplitude operator), que pode ser obtida por meio tanto de ensaios em tanques com modelos em escala 
reduzida quanto de modelos numéricos para a solução do problema de mecânica dos fluidos que representem 
o comportamento do navio de projeto. Quando empregando métodos numéricos e experimentais, devem 
ser observadas fielmente as recomendações contidas no Capítulo 3.

2.4.2.1.2.6. FAQ líquida

 A FAQ líquida do Projeto Detalhado é a mesma do Projeto Conceitual.

2.4.2.1.3. Margem de manobrabilidade do navio de projeto

 A margem de manobrabilidade do navio no Projeto Detalhado é a mesma do Projeto Conceitual.

2.4.2.1.4. Profundidade da água em áreas lodosas

 A profundidade da água em área lodosa (fundo náutico) é função da controlabilidade do navio de 
projeto (manobrabilidade, habilidade para parar e estabilidade direcional) que é afetada antes de ele atingir 
a interface água/lama fluida. Sua manobrabilidade é degradada conforme aumenta a imersão do navio de 
projeto na lama, até atingir um limite crítico.

 A controlabilidade do navio não é dependente apenas da massa específica da lama, mas também 
das características reológicas da lama. Para cada tipo de lama há um comportamento específico do navio 
de projeto. Recomenda-se que seja realizada uma avaliação inicial da controlabilidade do navio de projeto 
navegando em fundo lamoso. Para tal devem ser utilizados resultados publicados na literatura obtidos por 
modelos físicos em escala reduzida.

 No Capítulo 6 estão apresentados alguns conceitos básicos sobre lama fluida, fundo náutico e dados 
sobre o comportamento do navio de projeto nesse meio fluido.
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2.4.2.1.5. Fatores relacionados ao fundo

2.4.2.1.5.1. Fator de tolerância para incertezas da profundidade

 Os mesmos critérios aplicados ao Projeto Conceitual se aplicam no Projeto Detalhado. Informações 
realistas mais atualizadas podem ser utilizadas.

2.4.2.1.5.2. Fator de tolerância para alteração no fundo entre dragagens

 O fator de tolerância para alteração no fundo entre dragagens devido à possibilidade de sedimentação 
ou assoreamento após a dragagem, ou entre dragagens sucessivas, deve ser estimado por meio de 
simulações em modelos físicos ou numéricos. O modelo empregado deve ser representativo do ambiente 
físico local e deve atender a requisitos de verificação e validação. Uma documentação técnica deve ser 
elaborada detalhando os resultados obtidos e os respectivos processos de verificação e validação.

 As áreas sujeitas ao assoreamento, quer estejam no canal de acesso, na bacia de evolução, no 
canal interno, em fundeadouros ou em áreas de manobra e acostagem, devem ser demarcadas. Os valores 
estimados de decréscimo de cotas de profundidade e largura, por mês e ano, devem ser discriminados 
em relatório técnico.

2.4.2.1.5.3. Fator de tolerância para incertezas na dragagem

 Os mesmos critérios aplicados ao Projeto Conceitual se aplicam ao Projeto Detalhado. Informações 
realistas mais atualizadas podem ser utilizadas. Recomenda-se a consulta a empresas de dragagem.

2.4.2.1.6. Calado aéreo (Pianc 121, 2014, item F.2.)

 Recomenda-se que no Projeto Detalhado o calado aéreo Hst seja calculado pela expressão

Hst = Hkt – T = Hkt – J Tmax

em que

 Hst é o calado aéreo, obtido das tabelas do Anexo B, por tipo de navio, expresso em metros (m);

 Hkt é a cota de altura da quilha ao ponto-limite de altura do navio, expressa em metros (m);

 Tmax é o calado em plena carga, expresso em metros (m);

 J é o fator de calado, utilizando coeficientes de cobertura de 95%. 

 Embora as expressões apresentadas no Projeto Conceitual e aqui, no Projeto Detalhado, sejam 
aparentemente iguais às das tabelas do Anexo B, a respeitar por tipo de navio, podem levar a diferentes 
resultados.
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2.4.2.2. Projeto horizontal detalhado do canal

 A avaliação da largura do canal de acesso deve ser feita por meio de simulação, a qual pode ser 
realizada com modelos em escala reduzida ou com modelos numéricos (em tempo real e/ou rápido). 
Devem ser utilizados simuladores verificados e validados de acordo com o disposto no Capítulo 4, e seu 
ambiente verificado e validado de acordo com o Anexo A desse capítulo.

 As primeiras análises podem ser feitas preferencialmente em tempo rápido com emprego de um piloto 
automático para verificar a viabilidade da(s) geometria(s) apresentada(s) no Projeto Conceitual. Simulações 
devem ser feitas para as condições ambientais de projeto, e devem ser realizados testes com as diversas 
condições ambientais da instalação portuária em estudo, previstas anteriormente no Projeto Conceitual.

 Antes da execução das simulações, devem ser listados os procedimentos de controle e governo do 
modelo, bem como a trajetória desejada do navio de projeto a ser adotada e os procedimentos de navegação. 
Esses procedimentos devem ser discutidos previamente com as autoridades competentes, projetistas do canal,
operadores do simulador, praticagem local e outros especialistas que se tornem necessários.

 Em caso de canal de acesso de duas vias os efeitos de interação, tanto no cruzamento como na 
ultrapassagem entre os navios de projeto em trânsito, devem ser avaliados e documentados, incluindo 
descrição das forças e momentos de atração e repulsão, efeitos no aproamento, rumo, velocidades do navio 
de projeto no plano horizontal e possível aumento do efeito squat.

 É recomendado que seja elaborado relatório técnico dos testes com simulações em tempo rápido 
indicando

 a. trajetória do navio de projeto;
 b. rumo;
 c. aproamento e ângulo de deriva adquirido (quando da ação das forças ambientais, efeitos de 
     margem, águas rasas, bancos etc.);
 d. perda ou ganho das velocidades avante, lateral e de rotação em torno do eixo Z no plano horizontal;
 e. ângulo de leme;
 f. condições práticas e críticas observadas no tempo e no espaço;
 g. procedimentos de controle do navio de projeto e navegação empregados em cada teste realizado.

 Tendo sido viabilizada a geometria da largura do canal em tempo rápido, os resultados devem ser 
reavaliados em tempo real com o comando manual. As rotinas de navegação e manobra do navio de projeto 
devem ser feitas pela praticagem local, quando a zona de praticagem for compulsória. As simulações devem 
ser realizadas em cenário que atenda aos padrões de visibilidade (dia, noite, neblina, chuva, iluminação de 
boias e faróis etc.) do cenário em estudo.
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 Deve ser elaborado relatório técnico listando todos os testes realizados em tempo real, indicando

 a. condições ambientais;
 b. ordens de governo e controle efetuado (máquina e leme);
 c. trajetória do navio de projeto;
 d. rumo;
 e. aproamento e ângulo de deriva adquiridos pelo navio de projeto;
 f. velocidades no plano horizontal;
 g. condições práticas e críticas observadas.

 Uma avaliação de risco deve ser efetuada atendendo aos requisitos contidos no Capítulo 8 deste livro.

2.4.2.3. Curvas do canal de acesso

 A avaliação das curvas do canal de acesso deve ser feita por meio de simulação. Geralmente em 
apenas uma corrida são analisadas as seções retas do canal e as curvas.

 As mesmas recomendações técnicas (simulação, relatórios e procedimentos) empregadas para a 
definição da largura do canal devem ser adotadas para as curvas. Atenção especial, quando em curvas, deve 
ser dada para o ângulo de deriva adquirido pelo navio de projeto e o tempo para o navio efetuar as alterações 
de rumo e aproamento.

2.4.3. Espaços de manobra

 Os fatores associados à distância e ao tempo de parada do navio, fazendo ou não emprego de 
rebocadores, podem ser reavaliados em simuladores.

 As mesmas recomendações técnicas adotadas para a validação e verificação da simulação, relatórios 
e procedimentos, relacionadas no Capítulo 4 e no Anexo A do presente capítulo, devem ser empregadas.

2.4.3.1. Bacia de evolução

 A avaliação das dimensões da bacia de evolução deve ser feita por meio de simulação física e/ou 
numérica.

 O diâmetro da bacia de evolução, quando o navio de projeto estiver sendo assistido por rebocadores, 
pode ser de pelo menos (Usace, p. 9-2, 9-3)

 1,2LOA, com intensidade de corrente de até 0,3m/s;

 1,5LOA, com intensidade de corrente de até 0,8m/s.
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 Quando a intensidade da corrente for superior a 0,8m/s, a bacia de evolução pode ser elíptica, 
como representado na Figura 2.21., ou adquirir outra configuração geométrica que possibilite manobrar em 
presença de corrente. 

 As mesmas recomendações técnicas adotadas para a validação e verificação da simulação, relatórios 
e procedimentos, relacionadas no Capítulo 4 e no Anexo A do presente capítulo, devem ser empregadas.

2.4.3.2. Interação entre navios em trânsito e navios amarrados

 Os efeitos dos navios em trânsito devem ser considerados nos canais de navegação em que houver 
navios atracados. Esses efeitos são geralmente preocupantes se os berços de atracação estiverem localizados 
ao longo de uma via de acesso relativamente confinada ou próxima a rotas de navegação. Nesses locais, os 
navios passam um tanto próximo aos navios atracados ao entrar ou sair da instalação portuária. Esses eventos 
podem perturbar o navio atracado, o que em alguns casos pode causar a interrupção das operações de carga 
e descarga, assim como gerar forças excessivas nos cabos de amarração.

 Os efeitos de interação entre o navio que passa e o navio atracado podem ser maiores nos casos em 
que o navio atracado for muito suscetível a adquirir movimentos, como no caso de terminais de petróleo e 
gás e de terminais de contêineres. Em terminais de petróleo, os braços de carregamento têm limitações em 
seus movimentos, e no segundo caso, os guindastes e guias de contêineres exigem movimentos relativamente 
restritos ao carregar e descarregar os contêineres.

 Os limites operacionais precisam ser determinados com relação à velocidade e à distância de separação 
entre os navios em movimento e os atracados, de forma que os efeitos de interação não causem perturbações 
desnecessárias ao navio atracado nem possíveis avarias aos cabos de amarração e às defensas. Caso contrário, 
as atividades de carga e descarga do navio atracado podem ter que ser suspensas até que o navio em trânsito 
passe e as condições de segurança sejam reestabelecidas para a operação.

Figura 2.21. Bacia de evolução (com base na Figura 9.1., de Usace em 1110-2-1613)
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 A magnitude dos efeitos do navio em trânsito depende de alguns aspectos

 a. velocidade do navio medida na superfície: os efeitos de interação são proporcionais ao quadrado 
     da velocidade na água. Consequentemente, esse parâmetro deve ser cuidadosamente considerado 
     no projeto, como também uma amplitude realista para as velocidades locais;
 b. distância de separação entre os navios: a intensidade dos efeitos de interação aumenta com a 
     diminuição da distância de separação entre o navio em movimento e o navio atracado;
 c. tamanho de ambos os navios: navios de maiores dimensões, calado e coeficientes de bloco tendem 
     a gerar maiores efeitos de interação e movimentos no navio atracado;
 d. folga abaixo da quilha de ambos os navios: pequenas folgas tendem a aumentar os efeitos de 
    interação, visto que o efeito ou fator de bloqueio é maior;
 e. geometria do canal, largura e batimetria local: canais estreitos e vias de acesso confinadas podem 
     acentuar os efeitos de interação, novamente devido aos efeitos de bloqueio.

 Os efeitos de interação entre navios em trânsito e outros amarrados devem ser analisados em 
simuladores. Um relatório técnico deve ser elaborado considerando os itens já indicados.

2.4.3.3. Canais interiores ou de aproximação

 As distâncias laterais previamente estabelecidas no Projeto Conceitual para canais interiores ou de 
aproximação podem ser reavaliadas por meio de simulação física e numérica. A avaliação deve ser feita em 
conjunto com a de rebocadores, discriminando o tipo, número, modo e posicionamento destes últimos.

 As mesmas recomendações técnicas adotadas para a validação e verificação da simulação, relatórios 
e procedimentos, relacionadas no Capítulo 4 e no Anexo A do presente capítulo, devem ser empregadas.

2.4.3.4. Fundeadouros

 As distâncias e margens de segurança previamente estabelecidas no Projeto Conceitual para 
fundeadouros podem ser reavaliadas por meio de simulação física e numérica, incluindo a presença de 
outros navios comumente fundeados e o tráfego local. 
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 As mesmas recomendações técnicas adotadas para a validação e verificação da simulação, relatórios 
e procedimentos, relacionadas no Capítulo 4 e no Anexo A do presente capítulo, devem ser empregadas. 
Devem ser detalhados o modelo empregado, as trações exercidas na amarra do ferro em função das forças 
ambientais, bem como a distância percorrida pelo navio por intervalo de tempo, em caso de ele garrar.

2.4.3.5. Instalações portuárias

 As distâncias previamente estabelecidas no Projeto Conceitual para as instalações portuárias podem 
ser reavaliadas por meio de simulação física e numérica.

 As mesmas recomendações técnicas adotadas para a validação e verificação da simulação, relatórios 
e procedimentos, apresentadas no Capítulo 4 e no Anexo A do presente capítulo, devem ser empregadas.

2.4.3.6. Força de tração estática e de puxar-empurrar de rebocadores

 As forças de tração estática e de puxar-empurrar estabelecidas no Projeto Conceitual podem ser 
reavaliadas por meio de simulação física e numérica.

 No Projeto Detalhado, devem ser indicados o modo de assistência dos rebocadores, se direto ou 
indireto; o posicionamento relativo ao navio de projeto; em que região do acesso e em que velocidade do 
navio eles estão sendo empregados.

 Devem ser considerados os seguintes fatores

 a. interação entre o casco do navio de projeto e o casco do rebocador;
 b. interação entre o propulsor do navio de projeto e o casco do rebocador;
 c. interação entre o casco e o propulsor do navio de projeto e a força dos propulsores do rebocador;
 d. interação entre as defensas do rebocador e o casco do navio de projeto;
 e. interação entre o cabo de reboque e o rebocador;
 f. interação entre o sistema de reboque e a dinâmica dos cabos de amarração.

 As manobras de avaliação em simuladores preferencialmente devem ser executadas em centrais de 
controle (passadiços) individuais conduzidas pelos comandantes locais nos rebocadores e práticos locais nos 
navios de projeto.

 Um relatório técnico deve ser elaborado listando todos os testes realizados, em tempo rápido e/ou 
real, indicando condições ambientais, ordens de governo e controle efetuado (máquina e leme), trajetória 
do navio e dos rebocadores, rumo do navio e dos rebocadores, aproamento e ângulo de deriva adquirido 
pelo navio e pelos rebocadores, velocidades no plano horizontal e condições práticas e críticas observadas. 
Um gráfico ou tabela deve ser apresentado detalhando os valores de tração nos cabos de reboque e o valor 
total de tração obtido em cada teste. 

 O sistema de defensas do píer deve estar modelado para atender às condições de atracação e 
desatracação.
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2.4.4. Terminais flutuantes

 Todos os requisitos de espaços de manobra, distância entre navios, rebocadores e análise de risco 
especificados para píeres fixos, nos Projetos Conceitual e Detalhado, aplicam-se aos terminais flutuantes.

 Deve-se observar que durante as manobras de atracação não é possível tracionar o cabo de amarração 
para trazer um navio de projeto junto ao terminal flutuante, com risco de tirá-lo de sua posição de fundeio.
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ANEXO A DO CAPÍTULO 2
Simulação do meio ambiente: verificação e validação

 Neste anexo apresentam-se algumas recomendações voltadas para o uso de métodos numéricos para 
a simulação do escoamento em canais de acesso.

 No tratamento numérico deverão ser devidamente descritos estes itens

 • Modelagem da geometria da área portuária
 • Descrição do código de mecânica dos fluidos computacional
 • Discretização do modelo matemático
 • Estabelecimento dos valores iniciais e condição de contorno
 • Condições iniciais e condição de contorno
 • Estratégias de simulação e convergência
 • Verificação e validação do modelo

 A seguir apresenta-se uma série de recomendações para os diversos itens mencionados.

 Modelagem da geometria da área portuária

 Inicialmente, indicar qual o programa (código) CAD utilizado para descrever a geometria do canal 
de acesso, bacia de evolução e canal de aproximação. Recomenda-se descrever a técnica empregada na 
estruturação da malha e sua topologia.

 Descrição do código de mecânica dos fluidos computacional

 Indicar qual o código numérico utilizado para executar os cálculos de velocidades, pressões e outras 
variáveis do problema, a metodologia numérica existente no código e utilizada.

 Discretização do modelo matemático

 Descrever a estrutura e a topologia da malha utilizada e apresentar as estratégias de avanço no tempo 
e de discretização espacial empregadas no desenvolvimento da solução numérica das equações da mecânica 
dos fluidos.

 Condições iniciais e condição de contorno

 Indicar quais os parâmetros e dados de entrada empregados no código de CFD, bem como as 
condições iniciais e as condições de contorno empregadas.
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 Estratégias de simulação e convergência

 Descrever o critério de convergência utilizado na solução numérica, mostrando como o esquema 
numérico respeita, local e globalmente, os princípios e/ou leis de conservação da mecânica dos fluidos.

 Verificação e validação do modelo

 Descrever qual o grau de fidelidade dos resultados apresentados e como esse grau foi obtido.
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ANEXO B DO CAPÍTULO 2
Tabelas de coeficientes para o calado aéreo

 Este Anexo apresenta as tabelas B.1 a B.8, com os coeficientes para o calado aéreo, por tipo de navio.

Tabela B.1. Navio contêinero (Pianc 121, Anexo F)

Tabela B.2. Cargueiro (Pianc 121, Anexo F)

 

Tabelas de coeficientes para o calado aéreo 

Este Anexo apresenta as tabelas B.1 a B.8, com os coeficientes para o calado aéreo, por tipo de navio. 

 

Tabela B.1. Navio porta-contêineres 

 

Tabela B.2. Cargueiro 

COEFICIENTE DE 
COBERTURA 

TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%& 

J = 1 J = 0,9 J = 0,8 J = 0,7 J = 0,6 J = 0,5 

95%  

1.000  

2.000  

3.000  

5.000  

10.000  

12.000  

18.000  

25,4  

30  

32,6  

36  

40,6  

41,8  

44,5  

4,4  

5,5  

6,3  

7,4  

9,3  

9,9  

11,3  

21  

24,5  

26,3  

28,6  

31,3  

31,9  

33,2  

21,4  

25 

27  

29,4  

32,2  

32,9  

34,3  

21,9  

25,6  

27,6  

30,1  

33,2  

33,9  

35,4  

22,3  

26,1  

28,2  

30,8  

34,1  

34,9  

36,6  

22,7  

26,7  

28,9  

31,6  

35  

35,9  

37,7  

23,2  

27,2  

29,5  

32,3  

35,9  

36,9  

38,8  

 30.000  47,9  11,2  36,7  37,8  38,9  40  41,1  42,3  

 40.000  49,8  12,3  37,5  38,7  39,9  41,2  42,4  43,6  

 55.000  51,9  13,7  38,2  39,5  40,9  42,3  43,6  45  

 70.000  53,5  14,8  38,7  40,1  41,6  43,1  44,6  46,1  

 90.000  55,1  16  39,1  40,7  42,3  43,9  45,5  47,1  

 120.000  57  17,6  39,4  41,2  42,9  44,7  46,5  48,2  

 150.000  58,5  18,9  39,6  41,5  43,4  45,3  47,2  49  

 

 

COEFICIENTE DE 
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55 
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43,1  

44,8  

37,6  

41,6  

43,7  

45,5  

38  

42,1  

44,3  

46,1  

38,4  

42,6  

44,9  

46,7  

38,8  

43,1  

45,5  

47,4  

 50.000  59,4  13,2  46,3  46,9  47,6  48,2  48,9  

 60.000  61  13,7  47,3  48  48,7  49,3  50  

 100.000  65,4  14,9  50,6  51,3  52,1  52,8  53,5  
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5,5  
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7,4  
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 30.000  47,9  11,2  36,7  37,8  38,9  40  41,1  42,3  

 40.000  49,8  12,3  37,5  38,7  39,9  41,2  42,4  43,6  

 55.000  51,9  13,7  38,2  39,5  40,9  42,3  43,6  45  

 70.000  53,5  14,8  38,7  40,1  41,6  43,1  44,6  46,1  
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12,7  
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Tabela B.3. Petroleiro ou graneleiro (Pianc 121, Anexo F)

Tabela B.4. Navio roll on/roll off (Ro-Ro) (Pianc 121, Anexo F)

Tabela B.5. Navio para transporte exclusivo de carros (PCC) (Pianc 121, Anexo F)

 

Tabela B.3. Petroleiro ou graneleiro 

COEFICIENTE DE 
COBERTURA 

TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%&  

J = 1 J = 0,9 J = 0,8 J = 0,7 J = 0,6 J = 0,5 

95%  

50.000  

70.000  

90.000  

100.000  

44,1  

48,9  

52,4  

53,9  

13,8  

13,8  

15,2  

15,8 

30,3  

35,1  

37,2  

38,1  

31,6  

36,4  

38,8  

39,7  

33  

37,8  

40,3  

41,3  

34,4  

39,2  

41,8  

42,9  

35,8  

40,6  

43,3  

44,5  

37,2  

42  

44,8  

46  

 150.000  59,7  18,5  41,2  43,1  44,9  46,8  48,6  50,5  

 300.000  69,6  24  45,6  48  50,4  52,8  55,2  57,6  

 

Tabela B.4. Navio roll on/roll off(Ro-Ro) 

COEFICIENTE DE COBERTURA TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%&  

J=1 J=0,95 J=0,9  J=0,85 J=0,8 

95%  

3.000  

5.000  

10.000  

20.000  

36,3  

40,2  

45,5  

50,7  

5,9  

7  

8,8  

11  

30,4  

33,2  

36,7  

39,7  

30,7  

33,6  

37,1  

40,3  

31  

33,9  

37,6  

40,8  

 31,3  

34,3  

38  

41,4  

31,6  

34,6  

38,4  

41,9  

 40.000  56  9,9  46,1  46,6  47,1   47,6  48,1  

 60.000  59,1  9,9  49,2  49,7  50,2   50,7  51,1  

 

Tabela B.5. Navio para transporte exclusivo de carros (PCC) 

COEFICIENTE DE COBERTURA TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%& 

J = 1 J = 0,95 J = 0,9 J = 0,85 J = 0,8 

95%  

3.000  

5.000  

12.000  

20.000  

33,5  

37,3  

44  

47,8  

5,5  

6,4  

8,1  

9,3  

28  

30,9  

35,9  

38,5  

28,3  

31,3  

36,3  

39  

28,5  

31,6  

36,7  

39,5  

28,8  

31,9  

37,1  

39,9  

29,1  

32,2  

37,5  

40,4  

 30.000  50,9  10,4  40,5  41  41,5  42,1  42,6  

 40.000  53,1  10  43,1  43,6  44,1  44,6  45,1  

 60.000  56,2  11,2  45  45,5  46,1  46,6  47,2  
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33  

37,8  

40,3  

41,3  

34,4  

39,2  

41,8  

42,9  

35,8  

40,6  

43,3  

44,5  

37,2  

42  

44,8  

46  

 150.000  59,7  18,5  41,2  43,1  44,9  46,8  48,6  50,5  

 300.000  69,6  24  45,6  48  50,4  52,8  55,2  57,6  

 

Tabela B.4. Navio roll on/roll off(Ro-Ro) 

COEFICIENTE DE COBERTURA TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%&  

J=1 J=0,95 J=0,9  J=0,85 J=0,8 

95%  

3.000  

5.000  

10.000  

20.000  

36,3  

40,2  

45,5  

50,7  

5,9  

7  

8,8  

11  

30,4  

33,2  

36,7  

39,7  

30,7  

33,6  

37,1  

40,3  

31  

33,9  

37,6  

40,8  

 31,3  

34,3  

38  

41,4  

31,6  

34,6  

38,4  

41,9  

 40.000  56  9,9  46,1  46,6  47,1   47,6  48,1  

 60.000  59,1  9,9  49,2  49,7  50,2   50,7  51,1  

 

Tabela B.5. Navio para transporte exclusivo de carros (PCC) 

COEFICIENTE DE COBERTURA TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%& 

J = 1 J = 0,95 J = 0,9 J = 0,85 J = 0,8 

95%  

3.000  

5.000  

12.000  

20.000  

33,5  

37,3  

44  

47,8  

5,5  

6,4  

8,1  

9,3  

28  

30,9  

35,9  

38,5  

28,3  

31,3  

36,3  

39  

28,5  

31,6  

36,7  

39,5  

28,8  

31,9  

37,1  

39,9  

29,1  

32,2  

37,5  

40,4  

 30.000  50,9  10,4  40,5  41  41,5  42,1  42,6  

 40.000  53,1  10  43,1  43,6  44,1  44,6  45,1  

 60.000  56,2  11,2  45  45,5  46,1  46,6  47,2  

         

 

 

 

 

 

Tabela B.3. Petroleiro ou graneleiro 

COEFICIENTE DE 
COBERTURA 

TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%&  

J = 1 J = 0,9 J = 0,8 J = 0,7 J = 0,6 J = 0,5 

95%  

50.000  

70.000  

90.000  

100.000  

44,1  

48,9  

52,4  

53,9  

13,8  

13,8  

15,2  

15,8 

30,3  

35,1  

37,2  

38,1  

31,6  

36,4  

38,8  

39,7  

33  

37,8  

40,3  

41,3  

34,4  

39,2  

41,8  

42,9  

35,8  

40,6  

43,3  

44,5  

37,2  

42  

44,8  

46  

 150.000  59,7  18,5  41,2  43,1  44,9  46,8  48,6  50,5  

 300.000  69,6  24  45,6  48  50,4  52,8  55,2  57,6  

 

Tabela B.4. Navio roll on/roll off(Ro-Ro) 

COEFICIENTE DE COBERTURA TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%&  

J=1 J=0,95 J=0,9  J=0,85 J=0,8 

95%  

3.000  

5.000  

10.000  

20.000  

36,3  

40,2  

45,5  

50,7  

5,9  

7  

8,8  

11  

30,4  

33,2  

36,7  

39,7  

30,7  

33,6  

37,1  

40,3  

31  

33,9  

37,6  

40,8  

 31,3  

34,3  

38  

41,4  

31,6  

34,6  

38,4  

41,9  

 40.000  56  9,9  46,1  46,6  47,1   47,6  48,1  

 60.000  59,1  9,9  49,2  49,7  50,2   50,7  51,1  

 

Tabela B.5. Navio para transporte exclusivo de carros (PCC) 

COEFICIENTE DE COBERTURA TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%& 

J = 1 J = 0,95 J = 0,9 J = 0,85 J = 0,8 

95%  

3.000  

5.000  

12.000  

20.000  

33,5  

37,3  

44  

47,8  

5,5  

6,4  

8,1  

9,3  

28  

30,9  

35,9  

38,5  

28,3  

31,3  

36,3  

39  

28,5  

31,6  

36,7  

39,5  

28,8  

31,9  

37,1  

39,9  

29,1  

32,2  

37,5  

40,4  

 30.000  50,9  10,4  40,5  41  41,5  42,1  42,6  

 40.000  53,1  10  43,1  43,6  44,1  44,6  45,1  

 60.000  56,2  11,2  45  45,5  46,1  46,6  47,2  

         

 

 

 

 



73

Tabela B.6. Navio para transporte de GLP (Pianc 121, Anexo F)

Tabela B.7. Navio para transporte de GNL (Pianc 121, Anexo F)

Tabela B.8. Navio de passageiros (Pianc 121, Anexo F)

Tabela B.6. Navio para transporte de GLP 

COEFICIENTE DE COBERTURA TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%& 

J=1 J=0,95 J=0,9 J=0,85 J=0,8 

95%  

3.000  

5.000  

10.000  

20.000  

33,3  

37  

41,9  

46,9  

7,3  

8,4  

10,3  

12,5  

26  

28,6  

31,6  

34,4  

26,4  

29  

32,1  

35  

26,7  

29,4  

32,6  

35,6  

27,1  

29,8  

33,2  

36,2  

27,5  

30,2  

33,7  

36,9  

 30.000  49,8  14  35,8  36,5  37,2  37,9  38,6  

 40.000  51,8  15,2  36,6  37,4  38,1  38,9  39,7  

 60.000  53,4  16,2  37,2  38  38,8  39,6  40,5  

 

Tabela B.7. Navio para transporte de GNL 

COEFICIENTE DE 
COBERTURA 

TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%&  

J = 1 J = 0,95 J = 0,9 J = 0,85 J = 0,8 

95%  

80.000  

100.000  

64,5  

71,5  

12,3  

13  

52,2  

58,5  

52,8  

59,1  

53,5  

59,8  

54,1  

60,4  

54,7  

61,1  

 120.000  77,1  13,5  63,6  64,3  65  65,7  66,3  

 

Tabela B.8. Navio de passageiros 

COEFICIENTE DE 
COBERTURA 

TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%& 

J = 1 J = 0,95 J = 0,9 J = 0,85 J = 0,8 

95%  

3.000  

5.000  

10.000  

20.000  

30.000  

38,5  

43 

49,1  

55,2  

58,8  

6,1  

7,2  

9,1  

8,9  

8,9  

32,4  

35,8  

40  

46,3  

49,9  

32,7  

36,1  

40,5  

46,8  

50,4  

33  

36,5  

40,9  

47,2  

50,8  

33,3  

36,9  

41,4  

47,7  

51,3  

33,6  

37,2  

41,8  

48,1  

51,7  

 50.000  63,4  8,9  54,5  54,9  55,3  55,8  56,2  

 70.000  66,3  8,3  58  58,4  58,9  59,3  59,7  

 100.000  69,5  8,3  61,2  61,6  62  62,4  62,8  

 

 
 

Tabela B.6. Navio para transporte de GLP 

COEFICIENTE DE COBERTURA TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%& 

J=1 J=0,95 J=0,9 J=0,85 J=0,8 

95%  

3.000  

5.000  

10.000  

20.000  

33,3  

37  

41,9  

46,9  

7,3  

8,4  

10,3  

12,5  

26  

28,6  

31,6  

34,4  

26,4  

29  

32,1  

35  

26,7  

29,4  

32,6  

35,6  

27,1  

29,8  

33,2  

36,2  

27,5  

30,2  

33,7  

36,9  

 30.000  49,8  14  35,8  36,5  37,2  37,9  38,6  

 40.000  51,8  15,2  36,6  37,4  38,1  38,9  39,7  

 60.000  53,4  16,2  37,2  38  38,8  39,6  40,5  

 

Tabela B.7. Navio para transporte de GNL 

COEFICIENTE DE 
COBERTURA 

TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%&  

J = 1 J = 0,95 J = 0,9 J = 0,85 J = 0,8 

95%  

80.000  

100.000  

64,5  

71,5  

12,3  

13  

52,2  

58,5  

52,8  

59,1  

53,5  

59,8  

54,1  

60,4  

54,7  

61,1  

 120.000  77,1  13,5  63,6  64,3  65  65,7  66,3  

 

Tabela B.8. Navio de passageiros 

COEFICIENTE DE 
COBERTURA 

TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%& 

J = 1 J = 0,95 J = 0,9 J = 0,85 J = 0,8 

95%  

3.000  

5.000  

10.000  

20.000  

30.000  

38,5  

43 

49,1  

55,2  

58,8  

6,1  

7,2  

9,1  

8,9  

8,9  

32,4  

35,8  

40  

46,3  

49,9  

32,7  

36,1  

40,5  

46,8  

50,4  

33  

36,5  

40,9  

47,2  

50,8  

33,3  

36,9  

41,4  

47,7  

51,3  

33,6  

37,2  

41,8  

48,1  

51,7  

 50.000  63,4  8,9  54,5  54,9  55,3  55,8  56,2  

 70.000  66,3  8,3  58  58,4  58,9  59,3  59,7  

 100.000  69,5  8,3  61,2  61,6  62  62,4  62,8  

 

 
 

Tabela B.6. Navio para transporte de GLP 

COEFICIENTE DE COBERTURA TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%& 

J=1 J=0,95 J=0,9 J=0,85 J=0,8 

95%  

3.000  

5.000  

10.000  

20.000  

33,3  

37  

41,9  

46,9  

7,3  

8,4  

10,3  

12,5  

26  

28,6  

31,6  

34,4  

26,4  

29  

32,1  

35  

26,7  

29,4  

32,6  

35,6  

27,1  

29,8  

33,2  

36,2  

27,5  

30,2  

33,7  

36,9  

 30.000  49,8  14  35,8  36,5  37,2  37,9  38,6  

 40.000  51,8  15,2  36,6  37,4  38,1  38,9  39,7  

 60.000  53,4  16,2  37,2  38  38,8  39,6  40,5  

 

Tabela B.7. Navio para transporte de GNL 

COEFICIENTE DE 
COBERTURA 

TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%&  

J = 1 J = 0,95 J = 0,9 J = 0,85 J = 0,8 

95%  

80.000  

100.000  

64,5  

71,5  

12,3  

13  

52,2  

58,5  

52,8  

59,1  

53,5  

59,8  

54,1  

60,4  

54,7  

61,1  

 120.000  77,1  13,5  63,6  64,3  65  65,7  66,3  

 

Tabela B.8. Navio de passageiros 

COEFICIENTE DE 
COBERTURA 

TPB 𝐻𝐻"#  𝑇𝑇%& 
𝐻𝐻'# = 𝐻𝐻"# − 	𝐽𝐽	𝑇𝑇%& 

J = 1 J = 0,95 J = 0,9 J = 0,85 J = 0,8 

95%  

3.000  

5.000  

10.000  

20.000  

30.000  

38,5  

43 

49,1  

55,2  

58,8  

6,1  

7,2  

9,1  

8,9  

8,9  

32,4  

35,8  

40  

46,3  

49,9  

32,7  

36,1  

40,5  

46,8  

50,4  

33  

36,5  

40,9  

47,2  

50,8  

33,3  

36,9  

41,4  

47,7  

51,3  

33,6  

37,2  

41,8  

48,1  

51,7  

 50.000  63,4  8,9  54,5  54,9  55,3  55,8  56,2  

 70.000  66,3  8,3  58  58,4  58,9  59,3  59,7  

 100.000  69,5  8,3  61,2  61,6  62  62,4  62,8  
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CAPÍTULO 3
Movimento em Ondas

3.1. Introdução 

 Este capítulo apresenta métodos para estimar a resposta do navio às ondas nas fases de Projeto 
Conceitual e Projeto Detalhado. As ondas são formadas pela ação do vento sobre a superfície do mar, e suas 
alturas e períodos dependem da velocidade do vento, da extensão da pista de atuação do vento e do tempo 
de duração dessa ação. As forças restauradoras são a tensão superficial e a gravidade; as forças de tensão 
superficial, entretanto, sendo muito pequenas em comparação com a gravidade, podem ser desprezadas. 
Admitindo-se que o vento mantém sua direção de atuação, as ondas formadas vão-se propagar dominan-
temente na direção do vento. A altura de uma onda é a distância vertical entre uma cava e uma crista 
consecutivas. O período é o tempo de duração entre a passagem de duas cristas consecutivas por um ponto 
de observação fixo no espaço, sendo o comprimento da onda a distância entre as duas cristas consecutivas 
na direção de propagação. A relação comprimento da onda por período é a velocidade de propagação da 
onda, denominada celeridade. Na região de formação das ondas aparecem períodos entre um segundo e 
pouco mais que 20 segundos. Nessa região o mar apresenta-se bem irregular por ser uma mistura de ondas 
com diversos períodos. À medida que as ondas se afastam da região de ação do vento as ondas de maiores 
períodos (com maiores comprimentos e celeridades) avançam mais rapidamente, e o mar vai tomando forma 
mais regular, formando-se o que chamamos de swell (marulho ou ondulação). O mar no local de formação 
é chamado de mar de vagas (sea). Tendo em vista a fonte de formação das ondas aqui tratadas e seu agente 
restaurador, elas são chamadas de ondas gravitacionais geradas pelo vento ou, mais compactamente, ondas 
de vento ou ondas gravitacionais. As próprias componentes de onda sofrem interações não lineares durante a 
propagação, produzindo troca de energia entre componentes (ex: tríades e interações onda-ondas quádruplas).

 Outro aspecto que deve ser ressaltado é que uma onda monocromática (única frequência) tem seu 
período invariante, porém seu comprimento e sua amplitude alterados à medida que ela se propaga em águas 
mais rasas. Em águas profundas a relação entre o número de onda k = 2π/Lw, em que Lw (em metros) é 
o comprimento da onda, e a frequência da onda ω = 2π/T, em que T (em segundos) é o período da onda, 
é dada por ω2 = k g, em que g é a aceleração da gravidade (em metros por segundos ao quadrado), sendo 
esta última equação conhecida como relação de dispersão. O comprimento da onda em águas profundas 
é calculado por Lw = gT2/2π. À medida que a onda alcança águas intermediárias, tipicamente a partir da 
profundidade d igual à metade do comprimento de onda, o número de onda é alterado e regido pela expres-
são ω2 = k g tanh(kd). Em águas rasas, em que a profundidade é menor ou igual a Lw/20, a celeridade da 
onda é igual a    gd. A alteração das ondas incidentes cria um efeito cascata no problema de comportamento 
do navio em ondas. A onda de difração será alterada, o mesmo ocorrendo com as forças de excitação, com 
as ondas radiadas, com a massa adicional e o amortecimento e com todas as respostas do navio. Deve-se 
atentar para o fato de que − sendo o mar irregular e confuso uma superposição de diferentes componentes 
monocromáticas que respondem de formas diferentes à mudança de profundidade − o próprio mar se altera 
significativamente conforme a profundidade varia. A esse efeito puramente potencial soma-se também a 
fricção com o fundo, que dissipa parte da onda incidente, fazendo com que as condições de mar próximas 
da costa sejam, geralmente, menos severas que no oceano.



75

 Embora o problema matemático que modela o problema físico das ondas seja não linear, se for 
considerado que as ondas têm pequenas amplitudes em relação a seu comprimento pode-se tratar o problema 
com um modelo linear. O mar, que é irregular e confuso, pode ser visto como a composição de um conjunto 
de ondas harmônicas monocromáticas, com diferentes frequências, diferentes amplitudes e diferentes 
direções, que podem ser sobrepostas para obter o estado de mar observado.

 Navios flutuando em águas tranquilas, deslocados da sua condição de equilíbrio podem executar 
movimentos oscilatórios de heave, roll e pitch em suas frequências naturais ou próximo a elas. No caso de o 
navio estar em um mar com ondas, elas criarão forças e momentos que vão impor ao navio movimentos 
oscilatórios de heave, roll e pitch. Se o período dominante das forças de ondas for próximo do período natural 
desses movimentos oscilatórios, podem ocorrer ressonâncias com consequente amplificação dos movimentos 
do navio. Ao se mover oscilando o navio gera ondas que se propagam para o meio fluido. Essa radiação de 
ondas provoca forças de amortecimento sobre o navio que limitam os movimentos de heave e pitch. Para o 
movimento de roll, esse amortecimento é pequeno e não age efetivamente no sentido de evitar a amplificação 
do movimento. Por outro lado, os efeitos viscosos criam um amortecimento viscoso adicional que limita a  
amplificação do roll do navio. Enquanto o heave e o pitch são movimentos que sentem fortemente os 
mares vindos de vante ou de ré, o roll sente mais fortemente os mares de través e de alheta (ou bochecha), 
dependendo do plano de linhas da embarcação.

 As ondas também provocam sobre o navio forças oscilatórias no plano horizontal, que excitarão 
movimentos oscilatórios de surge e sway, bem como um momento que excitará o movimento de yaw. Nesses 
três movimentos, entretanto, não atuarão forças restauradoras, uma vez que, ao ser deslocado de sua posição 
no plano horizontal em águas tranquilas, o navio continua em equilíbrio.

 Esses seis movimentos oscilatórios do navio, nos seis graus de liberdade, provocados pelas ondas, na 
mesma faixa de suas frequências, são conhecidos como movimentos de primeira ordem. Mais precisamente, 
os movimentos do navio em ondas de pequenas amplitudes podem ser considerados os movimentos de um 
sistema massa-mola-amortecedor linear. O comportamento do navio (os movimentos de resposta em cada 
grau de liberdade) será dado pela superposição de suas respostas, nos seis graus de liberdade, para cada uma 
das frequências e direções das ondas.

 Os seis movimentos do navio para cada onda dependem das frequências das ondas do mar incidente, 
das intensidades das forças de ondas em cada frequência e da direção das ondas incidentes. A intensidade 
das forças de onda depende da forma do navio, da relação entre os comprimentos do navio e da onda, da 
amplitude da onda e de sua direção de incidência. A velocidade do navio também interfere nas respostas 
e altera a frequência de sua resposta. No caso de um navio sem velocidade de avanço exposto a uma onda 
monocromática, ele executará seus movimentos na frequência da onda. Caso o navio esteja dotado de 
velocidade, suas oscilações se darão na frequência de encontro (como definida em 3.3.5.).

 Os seis movimentos oscilatórios têm defasagem em relação à onda e entre si. Isso pode ser 
evidenciado observando que seus máximos (ou mínimos, ou zeros) não ocorrem simultaneamente. Dessa 
forma, a composição dos movimentos da quilha (ou outro ponto qualquer) do navio deve respeitar essa 
coerência das defasagens combinadas aos braços em relação ao centro de gravidade.
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 Atendo-se ao caso em que uma onda monocromática incide sobre um navio sem velocidade de avanço, 
observa-se que a onda sofre alterações em sua estrutura ao encontrar o navio, e essa alteração depende do 
comprimento da onda em relação às dimensões do navio. Pequenas embarcações em ondas longas pouco 
deformam a onda incidente. O encontro da onda com o navio leva à formação de uma onda que se propaga 
do navio para o meio fluido. Na literatura nomeia-se essa onda difração ou espalhamento. Alguns autores 
chamam de difração de ondas a composição da onda incidente e seu espalhamento. Aqui, a onda gerada 
pelo navio a partir da incidência da onda sobre o navio será chamada de onda difratada. A parcela da força 
ou do momento devida à onda incidente é chamada de força ou momento de Froude-Krylov. A parcela 
devida à difração da onda é chamada de força ou momento de difração.

 Como já dito, o movimento oscilatório do navio gera radiação de ondas, do navio para o meio fluido, 
e força as partículas fluidas em seu entorno a um movimento (deslocamento, velocidade e aceleração) também 
oscilatório. As partículas fluidas mais próximas ao corpo reagirão mais fortemente, enquanto as mais distantes 
terão esse comportamento bem atenuado. O movimento oscilatório do navio, portanto, movimentará as 
partículas fluidas e, devido à superfície livre, provocará a formação de ondas que se radiarão do navio para 
o meio fluido. A ação do navio sobre as partículas fluidas vai provocar uma força de reação sobre o navio, 
a força de radiação de ondas, composta por uma força proporcional à aceleração e outra proporcional à 
velocidade do movimento oscilatório do corpo, cujos coeficientes de proporcionalidade são chamados de 
massa adicional e amortecimento potencial.

 Reunindo as forças e os momentos de excitação sobre o navio que o forçam a oscilar, as forças e 
os momentos de radiação, as forças e os momentos de restauração e as forças e os momentos de inércia 
do corpo, estabelece-se o problema massa-mola-amortecedor com excitação externa para se determinar 
o comportamento do navio, como mencionado. Destacam-se aqui duas situações. No caso de uma 
embarcação de pequenas dimensões em relação ao comprimento da onda, têm-se um problema regido pela 
força de restauração e a força de Froude-Krylov, já que a embarcação pouco deforma a onda incidente. Um 
caso típico dessa situação pode ser observado quando uma pequena embarcação encontra uma onda longa 
e seu movimento de heave acompanha o movimento vertical da onda. Tanto as amplitudes dos movimentos 
quanto as fases coincidem. No caso de um navio de grandes dimensões em ondas com comprimento pequeno 
em relação às dimensões do navio, têm-se um problema regido pela inércia e as forças de excitação. Caso 
a frequência da onda seja mais alta que a frequência natural do movimento de heave, observa-se um 
comportamento inverso, em que o movimento do navio e o movimento da onda estão defasados. Assim, 
atenção especial deve ser dada quando o navio é assistido por um rebocador operando junto ao costado. 
Naquela seção o movimento vertical do navio pode estar em antifase com o movimento do rebocador. Além 
disso, a onda difratada pelo navio pode amplificar a resposta do rebocador, uma vez que o navio se comporta 
de forma análoga a um quebramar flutuante.

 Os movimentos de heave, pitch e roll provocam deslocamentos no sentido vertical que, combinados, 
podem levar pontos do casco a tocar o fundo do canal. O leitor deve atentar para o fato de que, devido às 
grandes dimensões de parte das embarcações que frequentam os portos brasileiros, mesmo pequenos movi-
mentos angulares podem produzir grandes afundamentos nos pontos do fundo da embarcação. 
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 Considere-se agora o caso de um navio com velocidade de avanço. Ao encontrar ondas o navio é 
excitado a oscilar na frequência de encontro. Cabe aqui chamar a atenção para o caso de mar incidindo de 
ré para a vante. A velocidade do navio na direção longitudinal pode ser maior que, menor que ou igual à 
projeção da celeridade da onda na direção longitudinal do navio, e o navio ultrapassará as ondas, as ondas 
ultrapassarão o navio ou navio e onda se deslocarão juntos. Nessa terceira hipótese o navio tende a perder 
a controlabilidade.

 A abordagem até aqui apresentada é linear, isto é, todos os movimentos do navio são proporcio-
nais à amplitude das componentes. Ocorre que, quando a amplitude da onda não é pequena, efeitos não 
lineares se destacam e influenciam o comportamento do navio em ondas, assim como sua controlabilidade. 
As forças e os momentos de segunda ordem têm valor médio distinto de zero, impondo que o navio sofra um 
contínuo movimento em surge, sway e em yaw, que tem que ser compensado pelo sistema de governo e pelo 
casco por meio de ângulo de deriva combinado à velocidade de avanço. Não aparecerão forças ou momentos 
restauradores, e o navio sofrerá abatimento constante, como sob a ação de uma força média de corrente 
ou vento.

 Assim, pode-se dizer que as ondas, ao provocar movimentos verticais do navio (heave, pitch e roll), 
influenciarão o projeto da profundidade do canal. As ondas também poderão influenciar o projeto da 
largura do canal. Como já apresentado, as forças de excitação das ondas, além de consistir em forças de 
primeira ordem, oscilando periodicamente com a frequência de encontro das ondas, também consistem em 
forças de segunda ordem. Essas forças têm componentes tanto oscilatórias quanto constantes, o que resulta 
em um constante deslocamento do navio no plano horizontal. Particularmente em mar de popa, devido 
à ação das ondas, poderá ocorrer instabilidade de rumo. Outros fenômenos decorrentes do mar vindo de 
ré são o surfing e o broaching.

 No Capítulo 2 foi apresentada uma relação de fatores que devem ser considerados para estabelecer o 
nível da água de um canal. Entre eles, foi listada a influência das ondas. No item 2.2.1.2.3.5., tolerância para 
a resposta às ondas, foram feitos alguns comentários sobre a influência das ondas para o estabelecimento 
de sua contribuição na folga abaixo da quilha para estimar o nível da água do canal. Em seguida foi 
mencionado que na fase do Projeto Conceitual, recomenda-se o emprego dos métodos trigonométrico, 
japonês e/ou espanhol, abordados no presente capítulo.

 Na fase do Projeto Detalhado, métodos mais avançados deverão ser utilizados para levar em 
consideração o efeito das ondas no comportamento do navio no canal e, consequentemente, estimar com 
mais precisão a contribuição das ondas no cálculo da folga abaixo da quilha.

 Este capítulo está dividido em duas partes principais. A primeira descreve os métodos preliminares 
recomendados para estimar a resposta do navio às ondas. A segunda parte descreve métodos mais avançados 
para estimar a resposta às ondas.



78

3.2. Métodos preliminares para estimar a resposta do navio às ondas no 
Projeto Conceitual

 Incluem (a) método trigonométrico rápido de estimativa dos movimentos induzidos pelas ondas; 
(b) método japonês baseado na pior combinação possível de movimentos; (c) método espanhol para a 
estimativa dos movimentos máximos induzidos por ondas esperados em um navio.

3.2.1. Método trigonométrico ou americano (Pianc 121, 2014, p. 49)

 Esse método é bastante conservador. Considera-se que todos os movimentos atuam na mesma 
frequência e sem fase com as ondas incidentes, os valores máximos são os seguintes

 a. o heave é de cerca de um quinto da altura máxima da onda (Hmax);
 b. o pitch é cerca de metade da altura máxima da onda;
 c. o roll é cerca de metade da altura máxima da onda.

 Então, o valor máximo da distância vertical percorrida pela embarcação é de

Zmax1 ≈ 0,2Hmax(heave) + 0,5Hmax(pitch) + 0,5Hmax(roll) ≈ 1,2Hmax

 O que equivale, quando relacionando com a altura significativa da onda HS, a

Zmax1 ≈ 1,2Hmax ≈ 2HS

 Pode-se também empregar a seguinte fórmula equivalente

Zmax1 = Zϕ + Zθ

em que

 HS = H1/3 é a altura significativa da onda, expressa em metros (m); altura média do terço superior 
das maiores ondas; 

Zϕ = 0,5 B Sinϕmax = 0,044 B;

Zθ = 0,5 Lpp Sinθmax = 0,0087 Lpp

 B é a boca do navio, expressa em metros (m);
 
 Lpp é o comprimento entre perpendiculares do navio, expresso em metros (m);

 ϕmax é o ângulo máximo recomendado de roll, 5°;

 θmax é o ângulo máximo recomendado de pitch, 1°.
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3.2.2. Método japonês (Pianc 121 2014, p. 50)

 Nesse método, considera-se que os maiores valores de movimento vertical da embarcação ocorrem 
quando do acoplamento de heave com pitch, Z2, medido na proa (Figura 3.1.) e do acoplamento de heave com 
roll, Z3, medido na bolina (quilha de balanço) de boreste ou de bombordo (Figura 3.2.).

Figura 3.1. Afundamento da proa devido a heave e pitch (Pianc 121, Figura 2.7.)

Figura 3.2. Afundamento da quilha de balanço (bolina) devido a heave e roll (Pianc 121, Figura 2.7.)

𝐿𝐿KK é o comprimento entre perpendiculares do navio, expresso em metros (m); 

𝜙𝜙<=>  é o ângulo máximo recomendado de roll, 5°; 

𝜃𝜃<=>  é o ângulo máximo recomendado de pitch, 1°. 

 

3.2.2. Método Japonês (Pianc 121 2014, p. 50) 

Nesse método, considera-se que os maiores valores de movimento vertical da embarcação 
ocorrem quando do acoplamento de heave com pitch, 𝑍𝑍#, medido na proa (Figura 3.1.) e do 
acoplamento de heave com roll, 𝑍𝑍V, medido na bolina (quilha de balanço) de boreste ou de 
bombordo (Figura 3.2.). 

 
Figura 3.1. Afundamento da proa devido a heave e pitch 

 

 
Figura 3.2. Afundamento da quilha de balanço (bolina) devido a heave e roll 

 

A obtenção do movimento vertical devido às ondas implica quatro passos: 

 

𝐿𝐿KK é o comprimento entre perpendiculares do navio, expresso em metros (m); 

𝜙𝜙<=>  é o ângulo máximo recomendado de roll, 5°; 

𝜃𝜃<=>  é o ângulo máximo recomendado de pitch, 1°. 

 

3.2.2. Método Japonês (Pianc 121 2014, p. 50) 

Nesse método, considera-se que os maiores valores de movimento vertical da embarcação 
ocorrem quando do acoplamento de heave com pitch, 𝑍𝑍#, medido na proa (Figura 3.1.) e do 
acoplamento de heave com roll, 𝑍𝑍V, medido na bolina (quilha de balanço) de boreste ou de 
bombordo (Figura 3.2.). 

 
Figura 3.1. Afundamento da proa devido a heave e pitch 

 

 
Figura 3.2. Afundamento da quilha de balanço (bolina) devido a heave e roll 

 

A obtenção do movimento vertical devido às ondas implica quatro passos: 
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 A obtenção do movimento vertical devido às ondas implica quatro passos

 Passo 1. Definições e determinação das condições de projeto

 Selecionam-se os parâmetros do tipo de navio de projeto em conjunto com as características do canal 
e ambientais.

 Passo 2. Cálculo do movimento vertical devido às ondas, medido na proa, Z2

 Os gráficos apresentados na Figura 3.3. podem ser utilizados para a definição de Z2, quando

    Lpp⁄Lw < 1,5 ou quando Lw > 0,45 Lpp

 A Figura 3.3. apresenta as respostas do navio, para diferentes ângulos de incidência de onda ψ, em 
função de (Lpp⁄Lw )1/2. O ângulo ψ está mostrado na figura.

 O valor de Z2 é considerável quando Lpp << Lw.

 O valor de Z2 é crítico quando Lpp = Lw.

 Passo 3. Cálculo do movimento vertical devido às ondas, Z3

 O movimento vertical devido às ondas, Z3, decorrente do acoplamento de heave e roll, tem seu valor 
máximo geralmente quando o período natural em roll, TR, é igual ao período de encontro da onda, TE. 

Figura 3.3. Z2 em função das dimensões do navio e da onda (Pianc 121, Figura 2.8.)

Passo 1. Definições e determinação das condições de projeto 

Selecionam-se os parâmetros do tipo de navio de projeto em conjunto com as 
características do canal e ambientais. 

 

Passo 2. Cálculo do movimento vertical devido às ondas, medido na proa,	𝑍𝑍# 

Os gráficos apresentados na Figura 3.3. podem ser utilizados para a definição de 𝑍𝑍#, 
quando 

:𝐿𝐿KK 𝐿𝐿(⁄ < 1,5 ou quando	𝐿𝐿𝑤𝑤 > 0,45𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝. 

A Figura 3.3. apresenta as respostas do navio, para diferentes ângulos de incidência de 

onda 𝜓𝜓, em função de g𝐿𝐿KK 𝐿𝐿(⁄ hC/#. O ângulo 𝜓𝜓 está mostrado na figura.  

 
Figura 3.3. 𝒁𝒁𝟐𝟐 em função das dimensões do navio e da onda 

 

O valor de 𝒁𝒁𝟐𝟐 é considerável quando 𝐿𝐿KK <<	𝐿𝐿(. 

O valor de 𝒁𝒁𝟐𝟐 é crítico quando 𝐿𝐿KK = 𝐿𝐿(. 

 

Passo 3. Cálculo do movimento vertical devido às ondas, 𝒁𝒁3 

O movimento vertical devido às ondas, 𝒁𝒁3, decorrente do acoplamento de heave e roll, 
tem seu valor máximo geralmente quando o período natural em roll, 𝑇𝑇𝑅𝑅, é igual ao período de 
encontro da onda, 𝑇𝑇𝐸𝐸.  

Quando o valor de 𝐵𝐵	 >> 	𝐿𝐿( , o valor de 𝒁𝒁3 = 0. 

Quando o valor de 𝐿𝐿( >> 𝐵𝐵, o valor de 𝒁𝒁3  é considerável. 

Quando o valor de 𝑇𝑇n 	= 	𝑇𝑇o, o valor de 𝒁𝒁3 é crítico. 
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 Quando o valor de B >> Lw, o valor de Z3 = 0.

 Quando o valor de Lw >> B, o valor de Z3 é considerável.

 Quando o valor de TR = TE , o valor de Z3 é crítico.

 O afundamento da quilha de balanço (bolina) Z3, em metros, em TR pode ser estimado por

Z3 = 0,7 
HS +

 B 
Sin(5o)

    2      2

 Ao calcular Z3 é essencial que se examine quão próximo o período natural em roll está do período 
de encontro da onda, porque o movimento em roll aumenta rapidamente conforme TR se aproxima de TE.
 
 Passo 4. Seleção do valor máximo do movimento vertical máximo induzido por ondas

 Essa é a etapa final do método japonês; o valor selecionado para definir a margem de segurança para 
a ação de ondas sobre o navio de projeto é o maior valor entre os valores calculados de Z2 e Z3

Zmax= max(Z2, Z3)

3.2.3. Método espanhol (ver Pianc 121, 2014)

 Trata-se de método semiprobabilístico com base em metodologia que emprega coeficientes 
multiplicadores.

 As seguintes hipóteses iniciais são assumidas para o emprego do método

 - o navio está totalmente carregado, estando acima de 90% do seu deslocamento máximo;

 - o número de Froude de profundidade é menor ou igual a 0,05, Fnh ≤ 0,05

1,05 ≤ h/T ≤ 1,5

 - a direção da onda está alinhada com a direção longitudinal do canal aceitando-se a variação de 
mais ou menos 15 graus.

 No método, essas quatro hipóteses são combinadas por meio de seis fatores multiplicadores. O máximo 
movimento vertical em ondas é dado por

Zmax = HS C1 C2 C3 C4 C5 C6
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 Em que é utilizada a altura significativa da onda para a condição de limite operacional do porto, 
expressa em metros (m).

3.2.3.1. Passo 1. Determinação do coeficiente C1

 C1 é o coeficiente que define a máxima elevação da onda, dado por

C1 = 0,707
    

Ln
         Nw

                               
Ln

       1
                                         1 - Pm

 ln é o logaritmo natural e Nw é o número de ondas que provavelmente o navio pode encontrar no 
canal, em cada entrada ou saída, durante sua vida útil de projeto. O valor típico é 200, sendo que o valor 
máximo é 10.000, quando o navio estiver em área de fundeadouro. A probabilidade de excedência para 
cada ocorrência ou manobra crítica, Pm, depende da probabilidade de excedência (ou probabilidade de 
falha aceitável) durante a vida útil de projeto do navio (cerca de 15 a 25 anos) e é dada por

Pm = 1 - (1 - PDL)1/Ncase

 Ncase é o número total de casos críticos em que os limites operacionais devidos às ondas serão 
alcançados usando o canal de acesso durante toda a vida útil de projeto do navio (cerca de 15 a 25 
anos). Os valores para PDL variam de 0,05 a 0,50.

 Utilizando-se, por exemplo, PDL igual a 0,50, teremos

C1 = 0,707
   

Ln
      Nw

                            
Ln

    1
                                    0,5

e

Pm = 1 - (1 - 0,5)1/Ncase

3.2.3.2. Passo 2. Determinação do coeficiente C2

 O valor do coeficiente C2 é obtido pela Tabela 3.1. Esse coeficiente leva em conta o movimento do 
navio de projeto em função da altura significativa da onda e do seu comprimento entre perpendiculares. 
Valores intermediários de C2 podem ser obtidos por meio de interpolação linear. De forma geral o valor de 
C2 aumenta com o aumento de HS e diminui com o aumento do comprimento entre perpendiculares. 
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Tabela 3.1. Obtenção do coeficiente C2 de transformação da onda

3.2.3.3. Passo 3. Determinação dos coeficientes C3, C4, C5, C6

 Os coeficientes C3, C4, C5 e C6 são obtidos pela Tabela 3.2.

 C3 é um coeficiente que leva em conta a condição de carregamento do navio relativo ao carregamento 
máximo de 90%.

 C4 permite o ajuste da velocidade do navio em função do número de Froude de profundidade, Fnh.

 C5 permite o ajuste da razão profundidade/calado, cuja variação vai de 1,05 a 1,50.

 C6 é um coeficiente de ajuste para o ângulo de incidência da onda em relação ao eixo longitudinal 
do navio. Estão apresentados os valores de C6 para três incidências. As duas primeiras condições referem-se 
a mares incidindo pelas alhetas. A última refere-se à incidência por través.

 Deve-se empregar interpolação linear na obtenção de todos os coeficientes para as condições 
intermediárias entre as listadas na Tabela 3.2.

Tabela 3.1. Obtenção do coeficiente 𝑪𝑪𝟐𝟐	de transformação da onda 

𝐿𝐿KK  

(m) 

Altura significativa da onda, 𝐻𝐻S (m) 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

≤ 75 0,20 0,17 0,23 0,29 0,31 0,34 0,37 0,40 

100 0,10 0,14 0,19 0,23 0,26 0,29 0,32 0,34 

150 0 0,09 0,14 0,17 0,21 0,23 0,25 0,27 

200 0 0,05 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,23 

250 0 0,03 0,07 0,11 0,14 0,16 0,18 0,20 

300 0 0 0,05 0,08 0,10 0,13 0,16 0,17 

400 0 0 0,03 0,06 0,08 0,11 0,14 0,15 

 

3.2.3.3. Passo 3. Determinação dos coeficientes 𝑪𝑪𝟑𝟑, 𝑪𝑪𝟒𝟒, 𝑪𝑪𝟓𝟓, 𝑪𝑪𝟔𝟔  

Os coeficientes 𝐶𝐶V, 𝐶𝐶y, 𝐶𝐶z e 𝐶𝐶{ são obtidos pela Tabela 3.2. 

𝐶𝐶V é um coeficiente que leva em conta a condição de carregamento do navio relativo ao 
carregamento máximo de 90%.  

𝐶𝐶y permite o ajuste da velocidade do navio em função do número de Froude de 
profundidade, 𝐹𝐹uF. 

𝐶𝐶z permite o ajuste da razão profundidade/calado, cuja variação vai de 1,05 a 1,50. 

𝐶𝐶{ é um coeficiente de ajuste para o ângulo de incidência da onda em relação ao eixo 
longitudinal do navio. Estão apresentados os valores de 𝐶𝐶{ para três incidências. As duas 
primeiras condições referem-se a mares incidindo pelas alhetas. A última refere-se à incidência 
por través. 

Deve-se empregar interpolação linear na obtenção de todos os coeficientes para as 
condições intermediárias entre as listadas na Tabela 3.2. 
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3.3. Métodos para estimar a resposta do navio às ondas no Projeto Detalhado

 O movimento em ondas da embarcação visa definir os movimentos máximos de pontos críticos do 
fundo das embarcações de projeto, em que as contribuições de pitch e roll produzam os maiores afundamentos 
possíveis quando combinados com heave, sendo incluídas as fases relativas dos movimentos na definição do
afundamento máximo. Deve-se atentar para o fato de que, devido às grandes dimensões de parte da frota 
de navios que acessa os portos brasileiros, mesmo pequenos movimentos angulares podem implicar grandes 
afundamentos dos pontos do fundo da embarcação. Por exemplo, mesmo pequenos ângulos de pitch 
acarretam afundamentos significativos nas extremidades da uma embarcação de grande comprimento.

 O cálculo dos movimentos do navio em ondas segue a metodologia de ship motion (ver PNA, 
Principles of  Naval Architecture). Assume-se que o navio avança em linha reta com velocidade constante VS na 
sua direção longitudinal em presença de uma onda monocromática com frequência ω, com sua celeridade 
tendo um ângulo de ataque μ com a velocidade do navio (ver Figura 3.4.). 

Figura 3.4. Convenção adotada para os ângulos de incidência da onda

Tabela 3.2. Coeficientes 𝑪𝑪𝟑𝟑, 𝑪𝑪𝟒𝟒, 𝑪𝑪𝟓𝟓 e 𝑪𝑪𝟔𝟔 (para condições intermediárias, deve-se utilizar interpolação linear entre 
os extremos do intervalo) 

Símbolo Origem do coeficiente Valor Condição 

𝑪𝑪𝟑𝟑 Condição da carga 
1 Deslocamento ≥ 90% 

1,20 Deslocamento ≤ 50% 

𝑪𝑪y Velocidade no navio 

1 𝐹𝐹uF ≤ 	0,05 

1,25 𝐹𝐹uF = 	0,15 

1,35 𝐹𝐹uF 	≥ 	0,25 

𝑪𝑪z Profundidade da água 
1 ℎ/𝑇𝑇	 ≥ 	1,50 

1,10 ℎ/𝑇𝑇	 ≤ 	1,05 

𝑪𝑪{ 
Ângulo de incidência da 

onda 

1 𝜓𝜓	 ≤ 	15ᵒ 

1,40 𝜓𝜓	 = 	35ᵒ 

1,70 𝜓𝜓 = 90ᵒ (través) 

 

3.3. Métodos para estimar a resposta do navio às ondas no Projeto 
Detalhado 

O movimento em ondas da embarcação visa definir os movimentos máximos de pontos 
críticos do fundo das embarcações de projeto, em que as contribuições de pitch e roll 
produzam os maiores afundamentos possíveis quando combinados com heave, sendo incluídas 
as fases relativas dos movimentos na definição do afundamento máximo. Deve-se atentar para 
o fato de que, devido às grandes dimensões de parte da frota de navios que acessam os portos 
brasileiros, mesmo pequenos movimentos angulares podem implicar grandes afundamentos 
dos pontos do fundo da embarcação. Por exemplo, mesmo pequenos ângulos de pitch 
acarretam afundamentos significativos nas extremidades da uma embarcação de grande 
comprimento. 

O cálculo dos movimentos do navio em ondas segue a metodologia de ship motion (ver 
PNA, Principles of Naval Architecture). Assume-se que o navio avança em linha reta com 
velocidade constante 𝑉𝑉S na sua direção longitudinal em presença de uma onda 
monocromática com frequência 𝜔𝜔, com sua celeridade tendo um ângulo de ataque 𝜇𝜇 com a 
velocidade do navio (ver Figura 3.4.). 

 

Tabela 3.2. Coeficientes C3, C4, C5 e C6
(para condições intermediárias, deve-se utilizar interpolação linear entre os extremos do intervalo)

 
Figura 3.4. Convenção adotada para os ângulos de incidência da onda 

 

3.3.1. Metodologia 

A determinação dos afundamentos máximos poderá ser realizada mediante 
procedimentos numéricos ou experimentais, e ambas as abordagens apresentam duas formas 
distintas de cálculo, podendo ser adotado qualquer um dos valores obtidos, caso mais de uma 
forma de cálculo seja aplicada, desde que obedecidas as limitações inerentes de cada 
abordagem. O cálculo do movimento poderá ser realizado por meio de avaliações no domínio 
da frequência combinada com uma análise probabilística ou simulações no domínio do tempo, 
sendo uma das vantagens da segunda abordagem a possibilidade de inclusão de não 
linearidades fortes, enquanto o primeiro método só permite não linearidades fracas. Deve-se 
observar que diferentes simulações no domínio do tempo, com um mesmo navio em um 
mesmo mar, podem levar a resultados diferentes, pois a geração das ondas incidentes, a partir 
de um conjunto de ondas, depende de suas fases, as quais são geradas aleatoriamente. O 
tempo de simulação também influencia o valor mais extremo. Quanto maior o tempo de 
simulação maior a chance de alcançar maiores valores extremos. 

No caso de se optar por um procedimento numérico recomenda-se que as simulações 
sejam realizadas utilizando-se modelo de escoamento potencial pelo método de elementos de 
contorno ou pela teoria das faixas, ambos devidamente validados. Caso sejam utilizados outros 
métodos, recomenda-se a apresentação de uma justificativa técnica consubstanciada ou 
qualquer evidência de suas aplicabilidade e limitações.  

Independentemente do procedimento utilizado, estes dados devem ser apresentados: 

a) operadores de amplitude de movimento da embarcação nos seis graus de 
liberdade, isto é, nos seis movimentos: surge, sway, heave, roll, pitch e yaw, que 
devem estar sincronizados entre si no caso de cálculo no domínio do tempo ou 
com a inclusão das fases relativas para cálculos no domínio da frequência; 



85

3.3.1. Metodologia

 A determinação dos afundamentos máximos poderá ser realizada mediante procedimentos numéricos 
ou experimentais, e ambas as abordagens apresentam duas formas distintas de cálculo, podendo ser adotado 
qualquer um dos valores obtidos, caso mais de uma forma de cálculo seja aplicada, desde que obedecidas as 
limitações inerentes de cada abordagem. O cálculo do movimento poderá ser realizado por meio de avaliações 
no domínio da frequência combinada com uma análise probabilística ou simulações no domínio do tempo, 
sendo uma das vantagens da segunda abordagem a possibilidade de inclusão de não linearidades fortes, 
enquanto o primeiro método só permite não linearidades fracas. Deve-se observar que diferentes simulações 
no domínio do tempo, com um mesmo navio em um mesmo mar, podem levar a resultados diferentes, pois a 
geração das ondas incidentes, a partir de um conjunto de ondas, depende de suas fases, as quais são geradas 
aleatoriamente. O tempo de simulação também influencia o valor mais extremo. Quanto maior o tempo de 
simulação maior a chance de alcançar maiores valores extremos.

 No caso de se optar por um procedimento numérico recomenda-se que as simulações sejam realizadas 
utilizando-se modelo de escoamento potencial pelo método de elementos de contorno ou pela teoria das 
faixas, ambos devidamente validados. Caso sejam utilizados outros métodos, recomenda-se a apresentação
de uma justificativa técnica consubstanciada ou qualquer evidência de suas aplicabilidade e limitações.

 Independentemente do procedimento utilizado, estes dados devem ser apresentados

 a. operadores de amplitude de movimento da embarcação nos seis graus de liberdade, isto é, nos seis 
      movimentos: surge, sway, heave, roll, pitch e yaw, que devem estar sincronizados entre si no caso de 
     cálculo no domínio do tempo ou com a inclusão das fases relativas para cálculos no domínio da 
        frequência;
 b. capacidade de cálculo dos operadores de amplitude de resposta pelo menos na faixa de períodos 
     entre 2s e 50s;
 c. capacidade de cálculo dos operadores de amplitude de resposta considerando todas as direções de 
     incidência;
 d. consideração de diversas discretizações (número de painéis ou faixas) para cálculos de convergência 
     numérica;
 e. para navegação em canais com valores acima de 7 nós é mandatório que o código numérico 
     empregado seja capaz de incluir os efeitos da velocidade de avanço na solução numérica;
 f. inclusão de amortecimento adicional de origem viscosa nos graus de liberdade, devidamente 
     documentado. 
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3.3.2. Consideração de efeito de águas rasas

 Caso o procedimento empregado seja capaz de incluir os efeitos de águas rasas, esse efeito poderá ser 
adotado para prover estimativas menos conservadoras dos operadores de amplitude de resposta ou movimentos 
da embarcação. Se essa abordagem não for possível e as ondas atuantes na região tiverem períodos de pico 
inferiores a 20s, podem ser utilizados os operadores de amplitude de resposta em profundidade infinita. Caso 
as ondas na região tenham períodos superiores a 20s deve-se incluir o efeito de águas rasas no cálculo do 
operador de amplitude de resposta. Podem ser utilizadas correções empíricas, desde que consistentemente 
justificadas.

 A profundidade a ser adotada no cálculo numérico com inclusão do efeito de águas rasas deverá ser 
compatível com aquela adotada para cálculo de squat, incluindo os efeitos de maré. O valor da profundidade 
a ser adotada não corresponde à profundidade nominal do canal, mas ao valor presente no levantamento 
batimétrico aprovado.

 Entretanto, se dentro do canal de acesso o valor da batimetria não sofrer variações de cota superiores 
a 50cm, pode-se adotar no cálculo a média dos valores de batimetria. Se a diferença entre valores exceder 
50cm, deve-se realizar o cálculo nos diversos trechos do canal em que as variações sejam inferiores a 50cm, 
adotando sempre o valor médio de cada trecho. No caso de depressões ou elevações cuja curva de nível 
delimitadora seja maior que um décimo do comprimento do navio de projeto, os efeitos da variação da 
batimetria poderão estar inclusos no cálculo numérico visando prover resultados mais acurados.

 Para valores de squat inferiores a 50cm não é necessária a adição desse afundamento no cálculo dos 
movimentos da embarcação.

 Quando o navio estiver distando lateralmente da margem menos de um comprimento, devem ser 
considerados os efeitos de paredes laterais ou taludes, principalmente em canais. 

Figura 3.5. Simplificação da geometria para locais com variações inferiores a 50cm
 

Figura 3.5. Simplificação da geometria para locais com variações inferiores a 50cm 

 

Para valores de squat inferiores a 50cm não é necessária a adição desse afundamento no 
cálculo dos movimentos da embarcação. 

Quando o navio estiver distando lateralmente da margem menos de um comprimento, 
devem ser considerados os efeitos de paredes laterais ou taludes, principalmente em canais. 

 

3.3.2.1. Amortecimentos adicional 

O cálculo dos movimentos da embarcação, seja no domínio da frequência ou do tempo, 
deve incorporar um coeficiente de amortecimento adicional linear dado por um percentual do 
valor crítico no grau de liberdade de roll, caso seja empregado um procedimento de cálculo 
numérico utilizando teoria potencial. É bem aceito um valor igual a 5% do valor crítico, por ser 
considerado realista e conservador. Na prática o amortecimento viscoso tende a ser maior 
conforme o navio se aproxima do fundo devido ao maior confinamento do escoamento. Não é 
recomendado que se imponham amortecimentos adicionais nos demais graus de liberdade, 
exceto se existir validação experimental. O valor do coeficiente de amortecimento deve ser 
mantido constante independentemente do período, direção e altura da onda incidente, exceto 
se existirem indícios ou justificativa razoável para sua variação, por exemplo, por meio de 
campanha experimental extensiva. 

 

3.3.2.2. Ângulo relativo na direção da onda incidente 

O ângulo de incidência da onda na embarcação deve considerar inicialmente o 
alinhamento de projeto do canal, com a embarcação navegando sem ângulo de deriva. 
Recomenda-se, entretanto, que seja feito o cálculo dos movimentos da embarcação com 
variação de aproamento de +20ᵒ e -20ᵒ em relação ao alinhamento de projeto do canal, que 
representariam navegações em condições adversas. 

 

3.3.2.3. Centro de gravidade e inércias 
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3.3.2.1. Amortecimentos adicional

 O cálculo dos movimentos da embarcação, seja no domínio da frequência ou do tempo, deve 
incorporar um coeficiente de amortecimento adicional linear dado por um percentual do valor crítico no 
grau de liberdade de roll, caso seja empregado um procedimento de cálculo numérico utilizando teoria 
potencial. É bem aceito um valor igual a 5% do valor crítico, por ser considerado realista e conservador. Na 
prática o amortecimento viscoso tende a ser maior conforme o navio se aproxima do fundo devido ao maior 
confinamento do escoamento. Não é recomendado que se imponham amortecimentos adicionais nos demais 
graus de liberdade, exceto se existir validação experimental. O valor do coeficiente de amortecimento 
deve ser mantido constante independentemente do período, direção e altura da onda incidente, exceto 
se existirem indícios ou justificativa razoável para sua variação, por exemplo, por meio de campanha 
experimental extensiva.

3.3.2.2. Ângulo relativo na direção da onda incidente

 O ângulo de incidência da onda na embarcação deve considerar inicialmente o alinhamento de 
projeto do canal, com a embarcação navegando sem ângulo de deriva. Recomenda-se, entretanto, que seja 
feito o cálculo dos movimentos da embarcação com variação de aproamento de + 20 graus e - 20 graus em 
relação ao alinhamento de projeto do canal, que representariam navegações em condições adversas.

3.3.2.3. Centro de gravidade e inércias

 A posição do centro de gravidade e a matriz de inércia da embarcação devem ser calculadas por meio 
de modelo específico de pesos e seus centros de gravidade que considerem as situações de carregamento 
realistas do navio nos momentos de entrada ou saída do porto, o que produzir maior calado estático, incluindo 
a posição do centro de gravidade e inércias da embarcação.

 O modelo de pesos e centros de gravidade deve considerar pelo menos os seguintes dados

 1. peso leve da embarcação e altura do centro de gravidade de acordo com os resultados do teste de 
     inclinação, descontados eventuais efeitos de cargas líquidas ou móveis presentes no momento do 
     teste;
 2. peso das cargas presentes nos tanques nas posições e condição de carregamento estudadas,  
     dotando a carga como um paralelepípedo equivalente que contenha a seção do tanque de carga 
     estudado e o nível de referência condizente com o plano de capacidades da embarcação. O centro 
     de gravidade e inércias devem ser considerados adotando a carga como homogeneamente distribuída;
 3. peso do lastro necessário para garantir que o calado de projeto seja atingido, seguindo as mesmas 
    diretrizes mostradas com relação às cargas;
 4. peso de obras ou alterações do peso leve, quando essas modificações representarem uma variação 
    do centro de gravidade superior a 2%;
 5. peso dos consumíveis, nas condições de carregamento de análise.
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 Nota Esses dados e informações estão disponíveis no plano de carregamento do navio, que é uma 
informação de bordo da embarcação.

 Para tanques contendo granéis líquidos ou quaisquer outros tipos de cargas que apresentem efeitos de 
superfície livre e estejam parcialmente carregados, com valores entre 5% e 95% de sua capacidade nominal, 
descontado o coeficiente de permeabilidade do tanque, devem ser adotadas correções para elevações virtuais 
do centro de gravidade, GGVi, que podem ser calculadas pela expressão (1), para cada tanque, i, de forma 
individual. A elevação virtual total do centro de gravidade será dada pela expressão (2)

      GGVi =
  ρtanque,i  It,i          

       ρagua     ∇

             

GGV =         GGVi  

em que

 GGVi é a elevação virtual do centro de gravidade, de cada tanque i, expressa em metros (m);

	 ∇ é o volume de carena do navio, expresso em metros cúbicos (m3);

 ρtanque,i é a massa específica do líquido no interior do tanque i, expressa em quilograma por metro 
cúbico (kg/m³);

 ρagua é a massa específica da água em que o navio flutua, expressa em quilogramas por metro cúbico 
(kg/m³);

 It,i é o momento de inércia da área da superfície livre, do tanque i, expresso em metros elevados à 
quarta potência (m4);

 GGV é a elevação virtual do centro de gravidade do navio, expressa em metros (m);

 Ntanques é o número total de tanques.

 Nota Caso seja empregado efeito de superfície livre, ele deverá ser explicitado.

 Na situação em que os centros de gravidade e as inércias não sejam conhecidos com precisão podem 
ser adotadas alturas do centro de gravidade (KG) que produzam as alturas metacêntricas mostradas na Tabela 
3.3., de acordo com o tipo e porte de embarcação. Embarcações que não estejam contempladas deverão ser 
avaliadas por modelo de pesos e centros, conforme já mencionado. 

(1)

(2)

Ntanques

i = 1
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Tabela 3.3. Estimativas da relação altura metacêntrica/Calado (GM/T) 
para diversos tipos de embarcação

 Os valores de momento de inércia dependem do tipo de embarcação considerado no estudo e 
das propriedades da carga transportada, sendo que na ausência de modelo de pesos e centros apropriado 
poderão ser adotados os valores mostrados na Tabela 3.4. para a embarcação carregada. Casos que não 
estejam contemplados deverão ser avaliados mediante modelo específico. 

3.3.2.4. Requisitos gerais

 As simulações numéricas adotadas para cálculo dos movimentos máximos da embarcação devem 
garantir convergência e precisão nos resultados, de forma a fornecer estimativas confiáveis dos movimentos 
em ondas.

 Recomenda-se que sejam realizados testes de convergência, independentemente de as simulações 
serem realizadas no domínio do tempo ou domínio da frequência, até que a convergência seja atingida, 
com resultados inferiores a 2%. Por exemplo, no caso das simulações no domínio do tempo e no domínio 
da frequência, podem ser aplicados os testes descritos a seguir.

 Observa-se uma variável xd1(t) (heave, pitch e/ou roll) ao longo do tempo utilizando-se a discretização 
di. A seguir, utiliza-se uma discretização mais refinada di +1 e observa-se a variável xd1+1(t). Integram-se as 
diferenças entre as duas séries ao quadrado e calcula-se diff por meio da expressão

Tabela 3.4. Estimativas da relação raio de giração/boca para embarcações carregadas

𝐺𝐺𝐺𝐺úL =
𝜌𝜌M=uûüG,L
𝜌𝜌=.ü=

𝐼𝐼M,L
∇

 (1) 

𝐺𝐺𝐺𝐺ú = ¢ 𝐺𝐺𝐺𝐺úL

à£ä§•¶åã

LßC

 
(2) 

Em que 

𝐺𝐺𝐺𝐺úL é a elevação virtual do centro de gravidade, de cada tanque 𝑖𝑖, expressa em metros 
(m); 

𝛻𝛻 é o volume de carena do navio, expresso em metros cúbicos (m3); 

𝜌𝜌M=uûüG,L  é a massa específica do líquido no interior do tanque 𝑖𝑖, expressa em quilograma 
por metro cúbico (kg/m³); 

𝜌𝜌=.ü=  é a massa específica da água em que o navio flutua, expressa em quilogramas por 
metro cúbico (kg/m³); 

𝐼𝐼M,L  é o momento de inércia da área da superfície livre, do tanque 𝑖𝑖, expresso em metros 
elevados à quarta potência (m4); 

𝐺𝐺𝐺𝐺ú é a elevação virtual do centro de gravidade do navio, expressa em metros (m); 

𝑁𝑁M=uûüGç é o número total de tanques. 

 

Nota: Caso seja empregado efeito de superfície livre, ele deverá ser explicitado. 

Na situação em que os centros de gravidade e as inércias não sejam conhecidos com 
precisão podem ser adotadas alturas do centro de gravidade (𝐾𝐾𝐺𝐺) que produzam as alturas 
metacêntricas mostradas na Tabela 3.3., de acordo com o tipo e porte de embarcação. 
Embarcações que não estejam contempladas deverão ser avaliadas por modelo de pesos e 
centros, conforme já mencionado. 

 

Tabela 3.3. Estimativas da relação altura metacêntrica/Calado (𝑮𝑮𝑮𝑮/𝑻𝑻) para diversos tipos de embarcação 

Tipo de navio 𝑮𝑮𝑮𝑮/𝑻𝑻 

Graneleiro 

Capesize 0,30 a 0,40 

Panamax 0,25 a 0,30 

Post-Panamax 0,50 a 0,60 

Porta-contêiner 
Panamax 0,05 a 0,10 

Post-Panamax 0,10 a 0,15 

Ro-Ro Panamax 0,10 a 0,15 

Petroleiro VLCC 0,30 a 0,40 

 Os valores de momento de inércia dependem do tipo de embarcação considerado no 
estudo e das propriedades da carga transportada, sendo que na ausência de modelo de pesos 
e centros apropriado poderão ser adotados os valores mostrados na Tabela 3.4. para a 
embarcação carregada. Casos que não estejam contemplados deverão ser avaliados mediante 
modelo específico. 

 

Tabela 3.4. Estimativas da relação raio de giração/boca para embarcações carregadas 

Tipo de navio 𝑟𝑟>>/𝐵𝐵 𝑟𝑟ÆÆ/𝐿𝐿KK 𝑟𝑟ØØ/𝐿𝐿KK 
Faixa de 

comprimento (m) 
Faixa de 
boca (m) 

Petroleiro 
0,30 a 
0,40 

0,22 a 
0,28 

0,22 a 
0,28 

100 < 	𝐿𝐿KK < 350 30 < 𝐵𝐵 < 60 

Graneleiro 
0,30 a 
0,40 

0,20 a 
0,30 

0,20 a 
0,30 

100 < 𝐿𝐿KK < 350 25 < 𝐵𝐵 < 50 

Porta-contêiner 
0,40 a 
0,45 

0,22 a 
0,30 

0,22 a 
0,30 

100 < 𝐿𝐿KK < 350 25 < 𝐵𝐵 < 50 

 

3.3.2.4. Requisitos gerais 

As simulações numéricas adotadas para cálculo dos movimentos máximos da embarcação 
devem garantir convergência e precisão nos resultados, de forma a fornecer estimativas 
confiáveis dos movimentos em ondas. 

Recomenda-se que sejam realizados testes de convergência, independentemente de as 
simulações serem realizadas no domínio do tempo ou domínio da frequência, até que a 
convergência seja atingida, com resultados inferiores a 2%. Por exemplo, no caso das 
simulações no domínio do tempo e no domínio da frequência, podem ser aplicados os testes 
descritos a seguir. 

Observa-se uma variável 𝑥𝑥≤C(𝑡𝑡) (heave, pitch e/ou roll) ao longo do tempo utilizando-se a 
discretização 𝑑𝑑L. A seguir, utiliza-se uma discretização mais refinada 𝑑𝑑L¥C e observa-se a 
variável 𝑥𝑥≤C¥C(𝑡𝑡). Integram-se as diferenças entre as duas séries ao quadrado e calcula-se 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 
por meio da expressão: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 100
∂∫ [𝑥𝑥≤C(𝑡𝑡) − 𝑥𝑥≤#(𝑡𝑡)]#𝑑𝑑𝑡𝑡Mã∫ª

º

𝑡𝑡çL<
 

 

Em que 

𝑡𝑡çL<  é o período de simulação considerado, expresso em segundos (s); 

𝑥𝑥≤C(𝑡𝑡) é a série temporal do movimento observado (heave, pitch ou roll) da embarcação, 
considerando a discretização 𝑑𝑑L, nas formas adimensionais 𝑥𝑥(𝑡𝑡)/𝑎𝑎 para heave ou 𝑥𝑥(𝑡𝑡)/(𝑘𝑘	𝑎𝑎) 
para pitch e roll; 
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diff  = 100

     tsim[xd1(t) - xd2(t)]2 dt
                                tsim

em que 

 tsim é o período de simulação considerado, expresso em segundos (s);

 xd1(t) é a série temporal do movimento observado (heave, pitch ou roll) da embarcação, considerando 
a discretização di, nas formas adimensionais x(t)/a para heave ou x(t)/(k a) para pitch e roll;

 xd2(t) é a série temporal do movimento observado (heave, pitch ou roll) da embarcação, considerando 
a discretização di+1, nas formas adimensionais x(t)/a para heave ou x(t)/(k a) para pitch e roll;

 k e a são o número de onda e a amplitude da onda para ondas monocromáticas, respectivamente. 
Caso sejam realizadas as simulações em mar irregular, esses parâmetros deverão ser adaptados às caracte-
rísticas do mar: altura significativa e período médio.

 A análise de convergência para simulações no domínio da frequência é realizada pela expressão apre-
sentada a seguir, em que a variável x(ω) é um operador de amplitude de resposta. O operador de amplitude 
de resposta é calculado para períodos entre 2s e 50s com incrementos de 0,25s. A análise de convergência 
deve ser analisada para todas as direções de incidência.

diff  = 100max
   2(xd1(ω) - xd2(ω))   

, ωmin ≤ ω	≤ ωmaxxd1(ω) + xd2(ω) pp

 Caso a convergência não possa ser atingida dentro da tolerância de 2% e as diferenças estejam 
limitadas a uma diferença máxima de 10%, os resultados do movimento devem ser calculados utilizando 
um método de extrapolação apropriado e consistente.

 Após a análise de convergência do modelo numérico devem ser apresentados os operadores de 
amplitude de resposta em águas profundas para todos os graus de liberdade, sendo que seus valores deverão 
convergir assintoticamente para 1 quando as frequências se aproximam de zero, de acordo com os ângulos 
de incidência e adimensionalizações mostrados na Tabela 3.5. 

0
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 As curvas de amortecimento potencial para todos os graus de liberdade devem possuir seus valores 
tendendo assintoticamente a zero tanto para períodos baixos (inferiores a 2s) quanto altos (acima de 50s).

3.3.2.5. Simulações no domínio do tempo

 As simulações no domínio do tempo devem ser realizadas por um período mínimo de três horas ou 
o tempo estimado de navegação no canal para a menor velocidade de navegação, o que for maior, de forma 
a garantir que os movimentos extremos sejam obtidos. As simulações devem ser realizadas utilizando mares 
irregulares, devendo-se garantir que ondas refletidas não reincidam na embarcação, sendo aceitos coeficientes 
de reflexão inferiores a 10%, medidos em termos de altura do mar.

 Os movimentos verticais de pontos críticos, conforme definido em 3.2.2., devem ser calculados de 
forma a se obter o máximo afundamento vertical de algum ponto do casco com coordenadas (lx, ly, lz) em 
relação ao sistema de coordenadas da embarcação. Pode ser aceito considerar que os ângulos de roll θ1 e 
pitch θ2 sejam pequenos, e o movimento vertical é então dado por

zp(t) = zG(t) + θ1(t)ly – θ2(t)lx

 Os afundamentos verticais de cada ponto devem ser calculados ao longo do tempo da simulação 
sendo considerada toda a série temporal de movimento do ponto.

 O valor de deslocamento máximo, Δzmax, a ser adotado como contribuição do movimento em ondas 
deve ser o máximo de todas as condições de mar presentes no levantamento de condições ambientais.

3.3.2.6. Simulações no domínio da frequência

 As simulações no domínio da frequência fornecem os operadores de amplitude de resposta da embar-
cação, que devem ser utilizados para compor o RAO dos pontos críticos do fundo pela equação (3), em que 
os operadores de amplitude de resposta são dados na forma complexa, isto é, incluindo as fases relativas.

zp(ω,	μ) = zG(ω,	μ) + θ1(ω,	μ)ly – θ2(ω,	μ)lx

Tabela 3.5. Operadores de amplitude de resposta

(3)

𝑥𝑥≤#(𝑡𝑡) é a série temporal do movimento observado (heave, pitch ou roll) da embarcação, 
considerando a discretização 𝑑𝑑L¥C, nas formas adimensionais 𝑥𝑥(𝑡𝑡)/𝑎𝑎 para heave ou 𝑥𝑥(𝑡𝑡)/(𝑘𝑘	𝑎𝑎) 
para pitch e roll; 

𝑘𝑘 e 𝑎𝑎 são o número de onda e a amplitude da onda para ondas monocromáticas, 
respectivamente. Caso sejam realizadas as simulações em mar irregular, esses parâmetros 
deverão ser adaptados às características do mar: altura significativa e período médio. 

A análise de convergência para simulações no domínio da frequência é realizada pela 
expressão apresentada a seguir, em que a variável 𝑥𝑥(𝜔𝜔) é um operador de amplitude de 
resposta. O operador de amplitude de resposta é calculado para períodos entre 2s e 50s com 
incrementos de 0,25s. A análise de convergência deve ser analisada para todas as direções de 
incidência. 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 100<=> æ
2 è𝑥𝑥≤C(𝜔𝜔) − 𝑥𝑥≤#(𝜔𝜔)ê

𝑥𝑥≤C(𝜔𝜔) + 𝑥𝑥≤#(𝜔𝜔)
ø ,𝜔𝜔<Lu ≤ 𝜔𝜔 ≤ 𝜔𝜔<=>  

 

Caso a convergência não possa ser atingida dentro da tolerância de 2% e as diferenças 
estejam limitadas a uma diferença máxima de 10%, os resultados do movimento devem ser 
calculados utilizando um método de extrapolação apropriado e consistente. 

Após a análise de convergência do modelo numérico devem ser apresentados os 
operadores de amplitude de resposta em águas profundas para todos os graus de liberdade, 
sendo que seus valores deverão convergir assintoticamente para 1 quando as frequências se 
aproximam de zero, de acordo com os ângulos de incidência e adimensionalizações mostradas 
na Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5. Operadores de amplitude de resposta 

Grau de liberdade Ângulo de incidência Adimensionalização 

Surge 0ᵒ e 180ᵒ |𝑥𝑥¡|/𝑎𝑎 

Sway 90ᵒ e 270ᵒ |𝑦𝑦¡|/𝑎𝑎 

Heave - |𝑧𝑧¡|/𝑎𝑎 

Roll 90ᵒ e 270ᵒ |𝜃𝜃C|/(𝑘𝑘		𝑎𝑎) 

Pitch 0ᵒ e 180ᵒ |𝜃𝜃#|/(𝑘𝑘		𝑎𝑎) 

 

As curvas de amortecimento potencial para todos os graus de liberdade devem possuir 
seus valores tendendo assintoticamente a zero tanto para períodos baixos (inferiores a 2s) 
quanto altos (acima de 50s). 

3.3.2.5. Simulações no domínio do tempo 

As simulações no domínio do tempo devem ser realizadas por um período mínimo de três 
horas ou o tempo estimado de navegação no canal para a menor velocidade de navegação, o 
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 zG(ω,	μ) é o operador de amplitude de resposta (RAO) em heave, expresso em metro sobre metro, 
para uma dada frequência angular ω incidindo na embarcação com ângulo relativo μ;

 θ1(ω,	μ) é o operador de resposta linear (RAO) em roll, expresso em radianos divididos por metro, 
para uma dada frequência angular ω incidindo na embarcação com ângulo relativo μ;

 θ2(ω,	μ) é o operador de resposta linear (RAO) em pitch, expresso em radianos divididos por metro, 
para uma dada frequência angular ω incidindo na embarcação com ângulo relativo μ;

 μ é o ângulo de incidência da onda em relação ao eixo longitudinal do navio conforme indicado na 
Figura 3.4.

 A função de densidade espectral ou, de forma abreviada, o espectro de resposta do movimento SR 
de cada ponto pode ser calculado pela equação (4)

SR(ω,	μ) = |zp(ω,	μ)|² Sζ(ω,	μ)

 Em que Sζ é o espectro do mar. Após ser o espectro integrado, fornece a variância do movimento do 
ponto, o qual segue uma distribuição de Gauss com média nula, conforme mostrado em (5)

m0R =∫
∞

SR(ω,	μ)dω
                     0

 
       

                            O valor máximo esperado do movimento vertical de um ponto genérico sob a quilha será dado 
pela expressão, apresentada a seguir, que dependerá do tempo que a embarcação navegará no canal e do 
período de pico do mar presente

                             
 In

    t
           ZpMAX = 4   m0R            Tz

                                   2
 
em que

 t é o tempo esperado de trânsito da embarcação no canal, expresso em segundos (s);

 ωd é o período entre zeros ascendentes do estado de mar considerado, incorporando eventuais 
correções da frequência de encontro, expresso em segundos (s).

 O afundamento Δzmax máximo para uma condição de mar será o maior valor de todos os pontos 
do fundo, calculado pela expressão 

Δzmax =  max{|zpMAX|},    p = 1, 2, ... Np

(4)

(5)

a

a
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3.3.2.7. Geometria do navio

 A geometria do navio utilizada nos cálculos numéricos deve ser compatível com o navio de projeto 
do canal de acesso, sendo que a representação da geometria deve ser da classe de navio para o qual o canal 
está sendo projetado, que servirá para definição do calado máximo para todos os demais navios contidos 
naquela classe.

 A geometria deve ser criada a partir do plano de balizas do navio de projeto. Nos casos em que a 
geometria do navio de projeto não estiver disponível pode-se construir a geometria a partir de navios semelhantes 
(da mesma classe) ensaiados em tanques de provas ou disponíveis na literatura, desde que as diferenças em
termos de volume do navio de projeto e o navio semelhante sejam inferiores aos valores mostrados na 
Tabela 3.6.

3.3.3. Pontos críticos

 Devem ser considerados pontos críticos para toque no fundo aqueles que na situação de repouso da 
embarcação em águas calmas apresentem a menor cota vertical da embarcação. No caso de embarcações 
dotadas de bulbo, leme, propulsor ou apêndices imersos, esses pontos também devem ser inclusos no 
cálculo de forma a garantir que os maiores movimentos verticais sejam calculados. A Figura 3.6. apresenta 
um exemplo de pontos críticos no fundo de uma embarcação.

3.3.3.1. Espectro de mar

 O espectro de mar a ser adotado nos cálculos de movimento deve ser obtido por meio da coleta em 
campo e tratamento dos dados, devendo estar explicitada a fonte ou metodologia adotada para definição 
do espectro de mar da região.

 No caso da ausência de um modelo específico de espectro de mar para a localização de estudo, 
um espectro do tipo JONSWAP (ver ITTC 2002) é recomendado, independentemente da metodologia 
de cálculo dos movimentos a ser aplicada (experimental ou numérica), dado por 

Tabela 3.6. Variações máximas aceitáveis entre o navio de projeto e casco semelhante

Figura 3.6. Exemplo de pontos críticos no fundo de uma embarcação

O valor máximo esperado do movimento vertical de um ponto genérico sob a quilha será 
dado pela expressão, apresentada a seguir, que dependerá do tempo que a embarcação 
navegará no canal e do período de pico do mar presente.  

𝑧𝑧K ÀÃ = 4:𝑚𝑚ºn
Õln è

𝑡𝑡
𝑇𝑇Ø
ê

2
 

Em que 

𝑡𝑡 é o tempo esperado de trânsito da embarcação no canal, expresso em segundos (s); 

𝑇𝑇Ø  é o período entre zeros ascendentes do estado de mar considerado, incorporando 
eventuais correções da frequência de encontro, expresso em segundos (s); 

O afundamento máximo 𝛥𝛥𝑧𝑧<=>
=  para uma condição de mar será o maior valor de todos os 

pontos do fundo, calculado pela expressão 

𝛥𝛥𝑧𝑧<=>
= = max{|𝑧𝑧K ÀÃ|},    𝑝𝑝	 = 	1,2, …𝑁𝑁K 

 

3.3.2.7. Geometria do navio 

A geometria do navio utilizada nos cálculos numéricos deve ser compatível com o navio de 
projeto do canal de acesso, sendo que a representação da geometria deve ser da classe de 
navio para o qual o canal está sendo projetado, que servirá para definição do calado máximo 
para todos os demais navios contidos naquela classe.  

A geometria deve ser criada a partir do plano de balizas do navio de projeto. Nos casos em 
que a geometria do navio de projeto não estiver disponível pode-se construir a geometria a 
partir de navios semelhantes (da mesma classe) ensaiados em tanques de provas ou 
disponíveis na literatura, desde que as diferenças em termos de volume do navio de projeto e 
o navio semelhante sejam inferiores aos valores mostrados na Tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6. Variações máximas aceitáveis entre o navio de projeto e casco semelhante 

Deslocamento 4% 

Comprimento 3% 

Boca 3% 

Calado 3% 

 

 

3.3.3. Pontos críticos 

Devem ser considerados pontos críticos para toque no fundo aqueles que na situação de 
repouso da embarcação em águas calmas apresentem a menor cota vertical da embarcação. 
No caso de embarcações dotadas de bulbo, leme, propulsor ou apêndices imersos, esses 
pontos também devem ser inclusos no cálculo de forma a garantir que os maiores movimentos 

verticais sejam calculados. A Figura 3.6. apresenta um exemplo de pontos críticos no fundo de 
uma embarcação. 

 
Figura 3.6. Exemplo de pontos críticos no fundo de uma embarcação 

 

3.3.3.1. Espectro de mar 

O espectro de mar a ser adotado nos cálculos de movimento deve ser obtido por meio da 
coleta em campo e tratamento dos dados, devendo estar explicitada a fonte ou metodologia 
adotada para definição do espectro de mar da região. 

No caso da ausência de um modelo específico de espectro de mar para a localização de 
estudo, um espectro do tipo JONSWAP (ver ITTC 2002) é recomendado, independentemente 
da metodologia de cálculo dos movimentos a ser aplicada (experimental ou numérica), dado 
por 

𝑆𝑆—(𝜔𝜔)=𝛼𝛼𝐻𝐻S#”‘
’

”÷expè−
z
y
”‘
’

”’ê𝛾𝛾=    (6) 

 

Em que 𝜔𝜔⁄ é a frequência circular de pico do espectro, e 𝐻𝐻S é a altura significativa do mar, 

𝑎𝑎=exp€−
(𝜔𝜔−𝜔𝜔⁄)#

2	𝜔𝜔⁄
#𝜎𝜎#› 

 

𝜎𝜎=fi0.07		se	𝜔𝜔≤𝜔𝜔⁄
0.09	se	𝜔𝜔>𝜔𝜔⁄

 

 

𝛼𝛼=
0.0624

0.230+0.0336𝛾𝛾−0.185(1.9+𝛾𝛾)‡C 

 

𝛾𝛾=3.3 

 

Para incorporar o efeito da profundidade d, recomenda-se o uso de um espectro de mar 
do tipo TMA, alterando-se a expressão de cálculo do espectro para: 

𝑆𝑆* À(𝜔𝜔)=𝑆𝑆—(𝜔𝜔)𝜙𝜙(𝜔𝜔≤)					(7) 

 

Em que 𝜔𝜔≤=𝜔𝜔è
≤
.ê½, e a função 𝜙𝜙(𝜔𝜔≤) é dada por 
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SJ(ω) = αHS
 ωP exp  - 

5
 
ωP   ya

	 	 	 	 																						 											ω5                  4  ω4

 Em que ωP é a frequência circular de pico do espectro, e HS é a altura significativa do mar

a = exp  - 
(ω	-

 
ωP)2                                                   2 ωP    

2

     
 a =

  0,07 se ω	≤	ωP

     
 a =

  0,09 se ω	>	ωP 
 

       α	=
                       

0,0624
0,230 + 0,0336y - 0,185(1,9 + y)-1 

 
y = 3,3

 Para incorporar o efeito da profundidade d, recomenda-se o uso de um espectro de mar do tipo 
TMA, alterando-se a expressão de cálculo do espectro para

STMA(ω) = SJ(ω)ϕ(ωd)

em que

ωd = ω(d/g)½

e a função ϕ(ωd) é dada por 

ϕ(ωd) =  
(k(ω, d))-3  ∂  k(ω, d)  

=   
k(ω, d)-3  ∂k(ω, d)

                                                                           
∂ω																																

         
∂ω		

 
              (k(ω, ∞))-3  ∂  k(ω, ∞)               2g2ω-5

                                                                           
∂ω

podendo ser calculada de forma aproximada por

ϕ(ωd) = 1 - 
1 Bωd

3 +  3Aωd
2 + 2

            2        (Aωd
2 + 1) 

                        
                                                                            

em que

A = 1 + 0,6522ωd
2 + 0,4622ωd

4 + 0,0864ωd
8 + 0,0675ωd

10

B = 0,6522ωd
 + 0,9244ωd

 + 0,3456ωd
7 + 0,3375ωd

9

 

(6)2
4 4

2q y f   abcdefghijklmnopqrstuwvxyz

q y f   abcdefghijklmnopqrstuwvxyz

(7)
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 A Figura 3.7. apresenta a função ϕ(ωd) 

 No caso de existência de mares bidirecionais na região, as variâncias espectrais devem ser 
adicionadas no cômputo do movimento máximo esperado. Dessa forma a variância total do movimento 
será dada pela equação (8), em que S1(ω,	μi) e S2(ω,	μj) correspondem aos espectros de mar para as 
direções i e j, respectivamente.

m0R = m0Ri + m0Rj =∫
∞

|zp(ω,	μi)|2 S1 (ω,	μi)dω	+∫
∞

|zp(ω,	μj)|2 S2 (ω,	μj)dω                                        0
 
                                   0      

3.3.4. Condições de onda consideradas

 O cálculo do afundamento máximo Δzmax deve ser adotado, de forma conservadora, como o valor 
máximo entre aqueles obtidos para todas as condições ambientais existentes na região.

 O cálculo, entretanto, pode ser realizado de forma menos conservadora adotando somente as condições 
de onda em que a governabilidade da embarcação é garantida, conforme definido no Projeto Conceitual.

3.3.5. Frequência de encontro (ref. PNA e Price e Bishop, 1974)

 No caso de embarcações que necessitem de velocidades de navegação superiores a 7 nós para se 
manter no canal de acesso, nas condições de onda consideradas, deve-se analisar com atenção a influência 
da frequência de encontro no espectro de onda. O período de encontro é calculado pela equação (9).

ωe = |ω – kVS Cosμ|

(8)

(9)

Figura 3.7. Função de distribuição ϕ(ωd) para o espectro TMA

𝜙𝜙(𝜔𝜔≤) = ·
g𝑘𝑘(𝜔𝜔, 𝑑𝑑)h

‡V 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜔𝜔 𝑘𝑘(𝜔𝜔, 𝑑𝑑)

g𝑘𝑘(𝜔𝜔,∞)h‡V 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜔𝜔 𝑘𝑘(𝜔𝜔,∞)

‰ = 	
𝑘𝑘(𝜔𝜔, 𝑑𝑑)‡V 𝜕𝜕𝑘𝑘(𝜔𝜔, 𝑑𝑑)𝜕𝜕𝜔𝜔

2𝑔𝑔#𝜔𝜔‡z  

 

podendo ser calculada de forma aproximada por: 

 

𝜙𝜙(𝜔𝜔≤) = 1 −
1
2
𝐵𝐵𝜔𝜔≤

V + 3𝐴𝐴𝜔𝜔≤
# + 2

(𝐴𝐴𝜔𝜔≤
# + 1)#

 

 

Em que 

A=1+0,6522𝜔𝜔≤
# + 0,4622𝜔𝜔≤

y + 0,0864𝜔𝜔≤
Á + 0,0675𝜔𝜔≤

Cº 

B=0,6522𝜔𝜔≤ + 0,9244𝜔𝜔≤ + 0,3456𝜔𝜔≤
È + 0,3375𝜔𝜔≤

Í  

 

A Figura 3.7. apresenta a função 𝜙𝜙(𝜔𝜔≤) 

 
Figura 3.7. Função de distribuição φ(ωd) para o espectro TMA 

 

No caso de existência de mares bidirecionais na região, as variâncias espectrais devem ser 
adicionadas no cômputo do movimento máximo esperado. Dessa forma a variância total do 
movimento será dada pela equação (8), em que 𝑆𝑆C(𝜔𝜔, 𝜇𝜇L) e 𝑆𝑆#g𝜔𝜔, 𝜇𝜇Îh correspondem aos 
espectros de mar para as direções 𝑖𝑖 e 𝑗𝑗, respectivamente. 

 

𝑚𝑚ºn = 𝑚𝑚ºnL +𝑚𝑚ºnÎ = ∫ Ì𝑧𝑧K(𝜔𝜔, 𝜇𝜇L)Ì
#
𝑆𝑆C(𝜔𝜔, 𝜇𝜇L)𝑑𝑑𝜔𝜔

…
º + ∫ Ì𝑧𝑧Kg𝜔𝜔, 𝜇𝜇ÎhÌ

#
𝑆𝑆#g𝜔𝜔, 𝜇𝜇Îh𝑑𝑑𝜔𝜔

…
º   (8) 

3.3.4. Condições de onda consideradas 

O cálculo do afundamento máximo 𝛥𝛥𝑧𝑧 ÀÃ deve ser adotado, de forma conservadora, como 
o valor máximo entre aqueles obtidos para todas as condições ambientais existentes na região. 

,

,

, , , ,
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 Os ângulos relativos entre a direção de avanço da embarcação e a onda incidente devem ser medidos de 
acordo com a convenção mostrada na Figura 3.4. Dessa forma existirão três regiões com formas distintas 
de cálculo da correção do espectro de onda

 1. mares incidindo de vante para ré: 90ᵒ < μ < 270ᵒ

 2. mares incidindo de través: μ = 90ᵒ ou μ = 270ᵒ

 3. mares incidindo de ré para vante: 0ᵒ < μ < 90ᵒ ou 270ᵒ < μ < 360ᵒ

3.3.5.1. Mar incidindo de vante para ré

 Na condição de mar incidindo pela proa (isto é, em que a direção de propagação da onda e a 
velocidade do navio formem um ângulo superior a 90 graus e inferior a 270 graus), pode ter a correção da 
frequência de encontro pela equação (10), sendo que para cada componente de onda no mar existirá somente 
uma frequência de encontro correspondente
         
     Sζe(ωe; μ, Vs) =

          Sζ(ω)
                         |1 - dk VsCosμ|

                 dω

3.3.5.2. Mar vindo de través

 A condição de mar de través (isto é, em que a direção de propagação da onda e a velocidade do navio 
formem um ângulo igual a 90 graus ou igual a 270 graus) não implicará correções adicionais da frequência 
de encontro, uma vez que a incidência é perpendicular ao navio, de forma que o espectro de encontro é 
idêntico ao espectro incidente, conforme mostrado na equação (11)

Sζe(ωe; μ, VS) = Sζ(ω)

3.3.5.3. Mar incidindo de ré para vante

 Quando a embarcação adentra um canal em presença de ondas adentrando o mesmo canal, têm-se 
a condição de mar incidindo pela ré (isto é, em que a direção de propagação da onda e a velocidade do 
navio formem um ângulo de até 90 graus ou superior a 270 graus e inferior a 360 graus), e a frequência de 
encontro pode tornar-se nula, o que dificulta o governo da embarcação. Especial atenção deve ser dada a 
essa condição. 

 Assim, nessa condição de mar de popa será necessária a correção da frequência de encontro de acordo 
com a equação (9). Nessa condição não existirá uma relação biunívoca entre a frequência de encontro e a 
frequência de onda, conforme ilustrado na Figura 3.8.

 Nessa condição para ωe < g/(4VSCosμ) existirão três frequências do espectro de mar que contribuirão 
para o espectro de encontro, dadas como as raízes reais da equação (12).

(10)

(11)
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Figura 3.8. Relação entre frequência de encontro e frequência das ondas do mar 
para incidência de popa (Price e Bishop, 1974)

KVSCosμ – ω	±	ωe = 0

 Dessa forma o valor do espectro de encontro nessa região será a contribuição de cada um dos três 
valores do espectro de mar nas frequências acima definidas, seguindo o procedimento mostrado na Figura 
3.9. para definição do espectro de encontro corrigido.

(12)

onda e a velocidade do navio formem um ângulo até 90o ou superior a 270o e inferior a 360o), 
e a frequência de encontro pode tornar-se nula, o que dificulta o governo da embarcação. 
Especial atenção deve ser dada a essa condição. 

Assim, nessa condição de mar de popa será necessária a correção da frequência de 
encontro de acordo com a equação (9). Nessa condição não existirá uma relação biunívoca 
entre a frequência de encontro e a frequência de onda, conforme ilustrado na Figura 3.8. 

Nessa condição para 𝜔𝜔G < 𝑔𝑔/(4	𝑉𝑉S 	cos 𝜇𝜇) existirão três frequências do espectro de mar que 
contribuirão para o espectro de encontro, dadas como as raízes reais da equação (12). 

 

Figura 3.8. Relação entre frequência de encontro e frequência das ondas do mar para incidência de popa 

 

𝐾𝐾	𝑉𝑉S cos 𝜇𝜇 –𝜔𝜔 ± 𝜔𝜔G = 0    (12) 

Dessa forma o valor do espectro de encontro nessa região será a contribuição de cada um 
dos três valores do espectro de mar nas frequências acima definidas, seguindo o procedimento 
mostrado na Figura 3.9. para definição do espectro de encontro corrigido. 



98

Figura 3.9. Conversão do espectro de mar para espectro de encontro 
na condição de incidência de popa (Price e Bishop, 1974)

 A Figura 3.9.(a) mostra o espectro de frequência das ondas. A Figura 3.9.(b) apresenta o espectro 
em função da frequência de encontro plotado contra a frequência das ondas. No eixo horizontal aparece a 
frequência de encontro, assim indicando três ramos de variação da frequência de encontro. Na Figura 3.9.(c) 
está plotado o espectro em função da frequência de encontro, reunindo os três ramos. Na Figura 3.9.(d) os 
valores da soma das funções de densidade espectral estão plotados.

 Deve-se observar que, embora a Figura 3.9.(c) apresente três trechos da função de densidade espectral 
na faixa de frequência de encontro entre 0 e g/(4VSCosμ) e a Figura 3.9.(d) apresente a soma dos três valores 
da função de densidade espectral, ao se realizar o cálculo dos espectros de resposta em função da frequência 
de encontro, para cada um dos trechos I, II e III, o espectro na frequência de encontro multiplica diferentes 
valores das funções de transferência (RAOs), uma vez que essas são funções não somente das frequências de 
encontro, mas também dependem das frequências das ondas.

 
Figura 3.9. Conversão do espectro de mar para espectro de encontro na condição de incidência de popa 

 

A Figura 3.9.(a) mostra o espectro de frequência das ondas. A Figura 3.9.(b) apresenta o 
espectro em função da frequência de encontro plotado contra a frequência das ondas. No eixo 
horizontal aparece a frequência de encontro, assim indicando três ramos de variação da 
frequência de encontro. Na Figura 3.9.(c) está plotado o espectro em função da frequência de 
encontro, reunindo os três ramos. Na Figura 3.9.(d) os valores da soma das funções de 
densidade espectral estão plotadas. 

Deve-se observar que, embora a Figura 3.9.(c) apresente três trechos da função de 
densidade espectral na faixa de frequência de encontro entre 0 e 𝑔𝑔/(4	𝑉𝑉S 	cos𝜇𝜇) e a Figura 
3.9.(d) apresente a soma dos três valores da função de densidade espectral, ao se realizar o 
cálculo dos espectros de resposta em função da frequência de encontro, para cada um dos 
trechos I, II e III, o espectro na frequência de encontro multiplica diferentes valores das 
funções de transferência (RAOs), uma vez que essas são funções não somente das frequências 
de encontro, mas também dependem das frequências das ondas.  

 

3.3.6. Cálculo do calado dinâmico 

A utilização do calado dinâmico visa permitir a ampliação de janelas operacionais em 
portos dotados de monitoramento das condições ambientais em tempo real. Para esses portos 
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3.3.6. Cálculo do calado dinâmico

 A utilização do calado dinâmico visa permitir a ampliação de janelas operacionais em portos dotados 
de monitoramento das condições ambientais em tempo real. Para esses portos a definição do calado máximo 
poderá ser realizada/alterada considerando os fatores ambientais atuantes no navio durante os diversos 
momentos de entrada ou saída do porto, não sendo mais uma regra estática composta pela profundidade 
acrescida de parte da altura da maré.

 Nessas circunstâncias a previsão das condições ambientais realizada com modelos numéricos meta- 
oceanográficos deverá produzir os seguintes valores ao longo do tempo

 –  maré;
 –  campo vetorial de correnteza;
 –  campo vetorial de vento;
 –  campo direcional de ondas.

 A partir das previsões ambientais as estimativas de squat e movimento em ondas ao longo da janela 
de tempo da previsão devem ser definidas nos diversos trechos do canal. Para tal devem ser considerados os 
valores dos agentes ambientais na posição da embarcação no tempo estimado de passagem e a velocidade de 
navegação que garanta a governabilidade do navio. A velocidade da embarcação no canal deve ser aquela 
que garanta a governabilidade do navio.

 Dessa forma a análise dinâmica do calado deve prover ao longo do tempo para as posições estimadas 
do navio

 –  squat máximo, de acordo com a metodologia predefinida;
 –  movimento máximo em ondas, de acordo com a metodologia predefinida.

 Os cálculos dos afundamentos combinados às condições de carregamento da embarcação definirão 
as janelas operacionais tanto para navios no fundeadouro, aguardando para entrada no canal de acesso, 
quanto para embarcações carregadas à espera de condições apropriadas para saída. Deve-se ressaltar que 
o modelo de previsão de condições ambientais deverá ser calibrado com medições em campo, pelo período 
mínimo de registro de seis meses, de forma a garantir a acurácia das estimativas obtidas.



100

REFERÊNCIAS DO CAPÍTULO 3

 
FALTINSEN, O. M. Sea loads on ships and offshore structures. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1990. 336 p. (Cambridge Ocean Technology Serie). ISBN 0521372852.

ITTC. The Specialist Committee on Waves. Final report and recommendations to the 23rd ITTC. In: 
INTERNATIONAL TOWING TANK CONFERENCE, 23., 2002. Venice. Proceedings... Venice, 2002. 
v. 2: p. 505-551.

JOURNÉE, J. M. J.; ADEGEEST, L. J. M. Theoretical manual of  strip theory program “SEAWAY 
for Windows”. [Delf]: Delft University of  Technology, Ship Hydromechanics Laboratory, 2003. 336 p. 
(TU Delft Report 1370).

LEWIS, E. V. Principles of  naval architecture. 18. ed. rev. Jersey City: Society of  Naval Architects and 
Marine Engineers. 1988. 3 v.

NEWMAN, J. N. Marine hydrodynamics. Massachusetts, US: The MIT Press, 1977.

OCHI, Michel K. Ocean waves: the stochastic approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 
319 p. ISBN 9780511529559.

OGILVIE, T. F. Second order hydrodynamic effects on ocean platforms. In: INTERNATIONAL 
WORKSHOP ON SHIP AND PLATFORM MOTIONS, 1983, Berkeley, CA. Proceedings... Berkeley: 
University of  California, 1983. p. 205-265.

PIANC. Harbour approach channels design guidelines. Bruxelles: The World Association for 
Waterborne Transport Infrastructure, 2014. (Report, 121).

PRICE, W. G.; BISHOP, R. E. D. Probabilistic theory of  ship dynamics. London: Chapman and 
Hall, 1974. ISBN 0412124300.

SALVESEN, N.; TUCK, E. O.; FALTINSEN, O. M. Ship motions and sea loads. Transactions of  SNAME, 
New York, v. 78, 1970.



101

CAPÍTULO 4
Manobrabilidade do Navio

4.1. Introdução 

 Criada em 1948 em Genebra, inicialmente como Organização Consultiva Intergovernamental 
Marítima, e cujo nome foi mudado em 1982 para International Maritime Organization (Organização 
Marítima Internacional), a IMO é uma agência da ONU voltada para questões técnicas, entre outras, 
visando à segurança marítima.

 Em 4 de janeiro de 1988, a IMO publicou a Resolução A.601(15), Provision and Display of  
Manoeuvring Information on Board Ships, que foi adotada em 19 de novembro de 1987. No Apêndice 3 
dessa resolução, Recommended information to be included in the manoeuvring booklet, há uma série de 
recomendações propostas com vistas à segurança da navegação que compõem um Caderno de Manobras. 
Cabe citar também as resoluções da IMO MSC 1053 e MSC 137(76), bem como a publicação do Grupo 
de Trabalho 20 do Comitê Técnico Permanente II da Pianc – suplemento para o Bulletin 77 (1992), que 
serviram de apoio para o conteúdo deste e de outros capítulos deste livro de recomendações.

 Este capítulo apresenta inicialmente uma seção com conceitos básicos relativos à elaboração de um 
simulador de manobras. Inclui a seguir os testes a realizar e documentar referentes à manobrabilidade do 
navio de projeto, que irão compor o Caderno de Manobras. Posteriormente, relaciona recomendações a 
respeito do que um simulador de manobras deve permitir avaliar na manobrabilidade do navio de projeto 
sujeito a condições ambientais, a efeitos de banco, em manobras de parada do navio, quando da passagem 
e ultrapassagem de navios, executando manobra de very small zig zag, utilizando impelidores ou azimutais, 
ou rebocadores e manobrando com ondas incidindo pela ré.

4.2. Conceitos básicos para a elaboração de um simulador de manobras

 Embarcações que independem do apoio de meios externos para se mover são dotadas de sistemas 
para sua propulsão e sua manobrabilidade. Em função do tamanho e das finalidades de uma embarcação, 
os sistemas propulsivo e de governo podem ser bastante complexos e sofisticados, sendo possível um mesmo
equipamento atuar como elemento propulsivo e de governo. Caso bastante simples é o de navios dotados  
de únicos hélice e leme. Um motor, acionado a partir de ordens do comando do navio, impõe movimento de 
rotação ao propulsor, e com isso são geradas forças que levam o navio a avançar no mar. De forma similar, 
podem ser criados movimentos no leme que, em presença do fluxo da água em seu entorno, devido à veloci-
dade de avanço do navio, geram forças hidrodinâmicas sobre o leme e, por conseguinte, sobre o navio, que 
vão modificar seu aproamento. O movimento resultante do navio não depende unicamente das ações do 
propulsor e do leme, mas também da reação do casco para se movimentar ao longo da superfície do mar.

  A busca de ferramentas que permitam fornecer a força gerada pelo propulsor em função de sua 
rotação e da velocidade do navio e a força gerada pelo leme em função de seu ângulo de ataque e da velo-
cidade do navio, bem como o comportamento do navio em função dessas forças, levou ao desenvolvimento 
de métodos experimentais e métodos matemáticos (analíticos e numéricos) para modelar as ações e reações 
do casco, do leme e do propulsor nesse contexto.
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 Nesse processo um modelo reduzido do casco do navio é fixado a um carro que, apoiado nas bordas 
de um tanque de provas de corrida, pode rebocar o modelo em diversas velocidades. São medidas as forças e 
os momentos (em relação a um dado ponto de distância do centro de gravidade do modelo) atuantes sobre o 
casco. Pode-se colocar o modelo tendo um ângulo de ataque em relação à direção da velocidade do modelo. 
Com esses testes (puro drift) reúnem-se informações sobre as ações hidrodinâmicas (forças e momentos) em 
função da velocidade do modelo e do ângulo de deriva imposto. Os testes podem ser mais elaborados, por 
exemplo, deslocando o modelo na direção longitudinal do tanque, mantendo-se constante a velocidade do 
modelo na direção do seu eixo longitudinal, o qual coincide com o eixo longitudinal do tanque, e aplicando-se 
uma velocidade oscilatória na direção transversal. Com esses testes (puro sway) têm-se as ações hidrodinâmicas 
(forças e momentos) no casco em função das velocidades longitudinais e das velocidades laterais do modelo.
Pode-se também mover o modelo de forma similar à anterior, porém variando a direção da velocidade 
longitudinal do modelo, de tal forma que sempre tangencie a trajetória do centro de gravidade do modelo. 
Nesse caso, o modelo manteria o ângulo de deriva nulo, executando um movimento de puro yaw. Com esses 
testes (puro yaw) têm-se as ações hidrodinâmicas (forças e momentos) no casco em função das velocidades 
longitudinais e das velocidades de yaw do modelo, que subsidiam o modelo matemático de manobras do navio.

 O propulsor pode ser colocado em um túnel de água circulante com velocidade constante. Aplica-se 
uma rotação constante e medem-se as ações hidrodinâmicas sobre o propulsor. Para o leme pode-se 
proceder de forma similar sob diferentes velocidades e diferentes ângulos de ataque, em alguns casos incluindo 
as interações entre esses elementos.

 Como, no caso de um navio real, o propulsor funciona atrás do casco, e o leme atrás do casco e do 
propulsor, testes mais elaborados devem ser realizados em modelação mais próxima do caso real. Sem dúvida 
a complexidade aumenta, e procedimentos experimentais mais sofisticados são necessários.

 Hoje em dia, mais e mais avanços em hidrodinâmica computacional são alcançados, e muitos desses 
testes são elaborados numericamente, permitindo estudar condições muito complexas para reprodução 
experimental. Deve-se destacar que, nos ensaios, quanto menores os modelos, mais complexo é o processo 
de medição das grandezas de interesse, e maiores são as incertezas das medidas obtidas, assim como dos 
próprios efeitos de escala. Dessa forma, as ferramentas numéricas surgem como um complemento 
importante, sendo, no entanto, sempre necessário um procedimento de verificação e validação desses 
modelos. É importante manter em mente o fato de que na indústria naval geralmente não são testados 
protótipos, mas sim modelos em escala reduzida, devendo ser realizado um procedimento apropriado de 
extrapolação dos chamados efeitos de escala.

 Modelos analíticos e modelos empíricos também são utilizados nesse processo de determinação das 
ações hidrodinâmicas em função dos movimentos do navio, do propulsor e do leme. Deve-se ressaltar que 
modelos teóricos simplificados não necessariamente fornecem resultados precisos das variáveis observadas 
do fenômeno em estudo, porém podem fornecer elementos para compreensão do fenômeno físico, que 
geralmente é a etapa inicial de estudo. À medida que os métodos se tornam mais sofisticados, faz-se necessária 
maior quantidade de recursos (físicos/financeiros), existindo uma relação de compromisso entre acurácia, 
precisão e recursos disponíveis.
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 A simulação dos movimentos de uma embarcação dotada de um propulsor e um leme, conforme foi 
descrita, é feita então utilizando-se as equações de movimentos obtidas a partir da aplicação da segunda Lei 
de Newton para um corpo rígido sujeito às forças hidrodinâmicas devidas às reações fluidas ao movimento 
do corpo, ao propulsor e ao leme. No caso real o modelo é um pouco mais complexo, pois deve conter a ação 
da gravidade, a ação hidrostática do fluido, a ação dinâmica das ondas, do vento e da corrente, a influência 
de bancos, de outras embarcações, do fundo. Caso os sistemas propulsivo e de governo sejam mais complexos 
do que o composto por únicos propulsor e leme, essa complexidade terá que ser formulada
por expressões matemáticas que a representem.

 Na literatura sobre manobrabilidade encontra-se vasta quantidade de publicações apresentando 
modelos de manobras. Deve-se destacar que o modelo será sempre uma representação da realidade e, 
consequentemente, terá limitações. Conhecer essas limitações é até mais importante do que conhecer as 
capacidades do modelo, pois evita que análises e conclusões errôneas sejam realizadas com modelos incapazes 
de representar os fenômenos desejados. Nesta seção apresenta-se a concepção da formulação das equações de 
movimento de um navio, sem se ater a um modelo específico.

4.3. Caderno de Manobras

 Trata-se de documento que descreve sucinta e objetivamente o modelo matemático do simulador e 
também procedimentos e estudos realizados para a validação da modelação do navio.

 Recomenda-se que esse documento seja escrito em linguagem que ofereça compreensão para usuários 
que não possuam conhecimento avançado em hidrodinâmica, manobrabilidade e modelagem matemática.

 É recomendável que essa seção do documento contenha, no mínimo, os seguintes itens

 a. modelo matemático (descrição da estrutura do modelo, número de graus de liberdade, técnica de 
     integração, equação do movimento básica, eixos de coordenadas etc.); 

 b. fenômenos modelados, sua validação e aplicabilidade, destacando-se
     • modelagem da máquina principal;
     • modelagem da máquina do leme;
     • modelagem dos motores dos thrusters;
     • forças hidrodinâmicas no casco;
     • forças dos propulsores;
     • forças do leme e thrusters;
     • interação de casco, propulsor e leme;
     • efeitos de águas confinadas (águas rasas e margem);
     • efeitos de interação entre navios;
     • modelagem do vento e sua ação sobre o navio de projeto;
     • modelagem da onda e sua ação sobre o navio de projeto;
     • modelagem do sistema de ancoragem e forças sobre o navio de projeto;
     • modelagem das linhas de amarração e defensas;
     • modelagem dos rebocadores e interação com o navio de projeto;
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 c. métodos utilizados para levantamento dos dados utilizados para modelar os navios;

 d. métodos utilizados para validar os modelos matemáticos dos navios.

 Recomenda-se descrever de forma objetiva a origem dos dados usados no simulador, por exemplo, 
se foram gerados por testes com modelos reduzidos, modelos computacionais de dinâmica dos fluidos 
(CFD), sistemas de identificação de parâmetros, banco de dados ou uma combinação desses métodos. Além 
disso, é conveniente descrever o procedimento de validação dos modelos utilizados e se foram utilizadas 
comparações com testes de um navio real ou em escala reduzida, com banco de dados de navios semelhantes 
ou outra forma.

4.4. Documentação sobre a manobrabilidade do navio de projeto

 É recomendável que esse documento apresente informações completas sobre cada navio de projeto 
e o tipo usado no estudo de simulação, seguindo uma formatação-padrão

 a. características gerais do navio de projeto;
 b. arranjo geral e imagem 3D do modelo;
 c. deslocamento, porte bruto, informações de carga;
 d. dimensões principais;
 e. dados do motor principal;
 f. dados do propulsor;
 g. dados do leme;
 h. dados dos thrusters;
 i. dados geométricos das zonas cegas e ângulos de visão;
 j. características da máquina e velocidades;
 k. tabela de velocidades de manobras (rotação, passo, velocidade);
 l. tempos de reversão para manobras de emergência;
 m. rotação mínima e velocidade correspondente;
 n. número máximo de partidas consecutivas;
 o. potência a ré.

 Recomenda-se que a documentação referente à manobrabilidade do navio contenha resultados de 
manobras-padrão bem como algumas manobras adicionais, descritas a seguir, e manobras que retratem os 
efeitos ambientais sobre a manobrabilidade do navio considerando os limites de velocidade de vento, corrente 
e ação de ondas definidos no Projeto Conceitual.
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4.4.1. Manobras-padrão em águas profundas (h/T ≥ 3) com condições ambientais nulas, em 
que h é a profundidade e T o calado do navio

 As manobras-padrão recomendadas aqui descritas são as clássicas: curva de giro, zigue-zague e parada 
brusca.

4.4.1.1. Curvas de giro em águas profundas com condições ambientais nulas

 Realizar manobras de giro para os seguintes casos

 a. full sea speed e half  speed;
 b. leme todo a BB e todo a BE.

 Para cada uma das manobra, apresentar os seguintes resultados

 • avanço, diâmetro tático, transferência;
 • velocidades e tempos para variações de aproamento iguais a 90, 180, 270 e 360 graus em relação  
    à condição inicial;
 • comparação dos resultados com valores requeridos pela IMO;
 • trace-plot das manobras sobrepostas.

4.4.1.2. Manobras de parada brusca em águas profundas (h/T ≥ 3) com condições ambientais 
nulas

 As manobras deverão ser executadas em águas profundas sem ações ambientais com foco no comando 
de máquina

 a. full sea speed para full astern;
 b. full speed para full astern;
 c. half  speed para full astern;
 d. slow speed para full astern;
 e. dead-slow speed para full astern. 

 Para cada manobra, apresentar os seguintes resultados
 
 • distância percorrida, alcance longitudinal e lateral;
 • tempo para parada;
 • gráfico de rotação, velocidade e distância percorrida ao longo do tempo (no intervalo máximo de 
   1min a 1min);
 • comparação com valores requeridos pela IMO;
 • trace-plot das manobras sobrepostas.
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4.4.1.3. Manobra de zigue-zague em águas profundas (h/T ≥ 3,0) com condições ambientais nulas

 Realizar manobras de zigue-zague para os seguintes casos de comando de máquinas e comando 
do leme

 a. full sea speed e half  speed;
 b. 10/10, 20/20, 35/35, very small zig zag (0/5).

 Para cada manobra, apresentar

 • primeiro e segundo sobressinais (overshoot) e tempos associados;
 • gráfico de ângulo de guinada e ângulo de leme ao longo do tempo;
 • comparação com valores requeridos pela IMO;
 • trace-plot das manobras sobrepostas.

 Nota Nos casos em que for aplicável, indicar o método de validação empregado.

4.4.2. Manobras-padrão em águas rasas (h/T = 1,5 e 1,2) com condições ambientais nulas

 As manobras-padrão recomendadas são as clássicas: curva de giro, zigue-zague e parada brusca, 
descritas a seguir.

4.4.2.1. Curvas de giro para h/T = 1,5 e 1,2 com condições ambientais nulas

 Realizar manobras de giro para as duas profundidades, h/T = 1,5 e 1,2, e os seguintes casos de 
comando de máquinas e comando do leme

 a. full sea speed e half  speed;
 b. leme todo a BB e todo a BE.

 Para cada uma das manobras, apresentar resultados de

 • avanço, diâmetro tático, transferência;
 • velocidades e tempos para variações de aproamento iguais a 90, 180, 270 e 360 graus em relação  
    à condição inicial;
 • comparação dos resultados com valores requeridos pela IMO;
 • trace-plot das manobras sobrepostas.
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4.4.2.2. Manobras de parada brusca para h/T= 1,5 e 1,2 com condições ambientais nulas

 Realizar manobras de parada brusca para as duas profundidades, h/T = 1,5 e 1,2, e os seguintes 
casos de comando de máquinas

 a. full sea speed para full astern;
 b. full speed para full astern;
 c. half  speed para full astern;
 d. slow speed para full astern;
 e. dead-slow speed para full astern.

 Para cada manobra, apresentar resultados de

 • distância percorrida, alcance longitudinal e lateral;
 • tempo para parada;
 • gráficos da rotação, da velocidade e da distância percorrida ao longo do tempo (no intervalo máximo  
   de 1min a 1min);
 • comparação com valores requeridos pela IMO;
 • trace-plot das manobras sobrepostas.

4.4.2.3. Manobra de zigue-zague para h/T = 1,5 e 1,2 com condições ambientais nulas

 Realizar manobras de zigue-zague para as duas profundidades, h/T = 1,5 e 1,2, e os seguintes casos 
de comando de máquinas e comando do leme

 a. full sea speed e half  speed;
 b. 10/10, 20/20, 35/35, very small zig zag (0/5).

 Para cada manobra, apresentar resultados de

 • primeiro e segundo sobressinais (overshoot) e tempos associados;
 • gráfico de ângulo de guinada e ângulo de leme ao longo do tempo;
 • comparação com valores requeridos pela IMO;
 • trace-plot das manobras sobrepostas.

 Nota Nos casos em que for aplicável, indicar o método de validação empregado. 
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4.4.3. Manobras adicionais

 Como já mencionado recomenda-se que um conjunto adicional de manobras seja realizado e que 
sejam apresentados seus resultados. Essas manobras adicionais deverão ser realizadas em águas profundas 
(h/T ≥ 3,0) e águas rasas (h/T = 1,5 e 1,2).

4.4.3.1. Manobras de giro com aceleração e desaceleração em águas profundas (h/T ≥ 3,0) e 
em águas rasas (h/T = 1,5 e 1,2) com condições ambientais nulas

 Executar manobras de giro com condições ambientais nulas, em águas profundas e em águas rasas 
(h/T = 1,5 e 1,2) em regime de aceleração e desaceleração em que

 a. o navio inicialmente em repouso seja acelerado até a velocidade definida no Projeto Conceitual 
     com todo o leme a bombordo (BB) e com todo o leme a boreste (BE);
 b. o navio, inicialmente com a velocidade de projeto para o canal de acesso, desacelera até parar, 
     com máquina full astern e com leme todo a BB e com o leme todo a BE.
 
 Apresentar o trace-plot das manobras sobrepostas.

4.4.3.2. Manobras de giro com aceleração e desaceleração, em águas profundas (h/T ≥ 3,0) e 
em águas rasas (h/T = 1,5 e 1,2), nas condições ambientais definidas no Projeto Conceitual

 Executar manobras de giro nas condições ambientais definidas no Projeto Conceitual em regime de 
aceleração e desaceleração em que

 a. o navio parte do repouso e é acelerado até a velocidade definida no Projeto Conceitual com leme 
     todo a BB e com leme todo a BE;
 b. o navio, inicialmente com a velocidade de projeto para o canal de acesso, desacelera até parar, 
     utilizando máquina full astern nas condições de leme todo a BB e de leme todo a BE.

 Apresentar o trace-plot das manobras sobrepostas.

4.4.3.3. Manobras de giro sob ação de vento, definido no Projeto Conceitual sem a 
contribuição de outras componentes de forças ambientais, em águas profundas (h/T ≥ 3,0) 
e em águas rasas (h/T = 1,5 e 1,2)

 Executar manobras de giro sob ação do vento somente nas condições definidas no Projeto Conceitual 

 a. utilizar como condição inicial a velocidade definida no Projeto Conceitual para o canal de acesso;
 b. executar curvas de giro com leme todo a BB e com leme todo a BE.
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 Para cada manobra, apresentar resultados de

 • avanço, diâmetro tático, transferência;
 • velocidades e tempos para variações de aproamento iguais a 90, 180, 270 e 360 graus em relação à 
   condição inicial;
 • trace-plot das manobras sobrepostas.

4.4.3.4. Curvas de giro sob a ação da corrente, definida no Projeto Conceitual sem a 
contribuição de outras componentes de forças ambientais em águas profundas (h/T ≥ 3,0) 
e águas rasas (h/T = 1,5 e 1,2)

 Executar manobras de giro sob ação da corrente somente nas condições definidas no Projeto Conceitual

 a. utilizar como condição inicial a velocidade definida no Projeto Conceitual para o canal de acesso;
 b. executar curvas de giro com leme todo a BB e com leme todo a BE.

 Para cada manobra, apresentar

 • avanço, diâmetro tático, transferência;
 • velocidades e tempos para variações de aproamento iguais a 90, 180, 270 e 360 graus;
 • trace-plot das manobras sobrepostas.

4.4.3.5. Desempenho de desaceleração do navio de projeto, nas condições ambientais definidas 
no Projeto Conceitual em águas profundas (h/T ≥ 3,0) e em águas rasas (h/T = 1,5 e 1,2)

 Avaliar o desempenho de desaceleração do navio nas condições ambientais definidas no Projeto 
Conceitual, em águas profundas (h/T ≥ 3,0) e águas rasas (h/T = 1,5 e 1,2), com as seguintes mudanças de 
comando de máquina

 a. full ahead para half  ahead;
 b. half  ahead para slow ahead;
 c. slow ahead para dead slow ahead;
 d. dead slow ahead para máquina parada.

 Para cada manobra, recomenda-se que sejam apresentados gráficos de rotação, velocidade e distância 
percorrida ao longo do tempo (no intervalo máximo de 1 minuto). 
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4.4.3.6. Manobra em baixas velocidades, nas condições ambientais definidas no Projeto 
Conceitual em águas profundas (h/T ≥ 3,0) e em águas rasas (h/T = 1,5 e 1,2)

 a. Utilizar como condição inicial a velocidade definida no Projeto Conceitual;
 b. determinar a rotação mínima do propulsor e velocidade correspondente, com as quais o navio 
     consegue manter o aproamento com leme a meio (controle fixo);
 c. determinar a velocidade mínima com a qual o navio ainda consegue manter o aproamento, fazendo 
     uso do leme (controle móvel) após o motor ter parado;
 d. determinar a capacidade máxima de thruster lateral;
 e. avaliar o desempenho de giro para velocidade de avanço nula e com ordem de máquina dead slow 
     ahead e slow ahead para bow, stern thrusters individuais e combinados.

4.4.3.7. Manobra espiral em águas profundas (h/T ≥ 3,0) e em águas rasas (h/T = 1,5 e 1,2)

 a. Realizar manobras espiral para águas profundas e para águas rasas;
 b. gerar gráficos de taxa de guinada em função do ângulo do leme, destacando, para o caso de navios 
     instáveis, o circuito de histerese.

 Fazer o trace-plot das manobras sobrepostas.

4.4.4. Avaliação de efeitos ambientais

4.4.4.1. Efeitos do vento considerando sua velocidade-limite definida no Projeto Conceitual

 Recomenda-se avaliar os efeitos da ação do vento sobre o navio navegando no canal de acesso, no 
canal interno, na bacia de evolução ou aproximando-se do píer, mediante análise devidamente documentada 
dos valores do ângulo de deriva, do abatimento transversal do navio e da banda, em função da velocidade 
do navio e do tempo de manobra.

4.4.4.2. Efeitos da corrente considerando sua velocidade-limite definida no Projeto Conceitual

 Recomenda-se avaliar os resultados da ação da corrente sobre o navio, navegando no canal de 
acesso, no canal interno, na bacia de evolução ou quando estiver se aproximando do píer, mediante análise 
devidamente documentada dos valores do ângulo de deriva e do abatimento do navio, em função da 
velocidade do navio e tempo de manobra. 
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4.4.4.3. Efeitos da ação de ondas de acordo com os dados definidos no Projeto Conceitual

 Os efeitos da ação das ondas são divididos em efeitos de primeira ordem e efeitos de segunda ordem, 
como apresentado no Capítulo 3.

 Recomenda-se apresentar uma análise dos efeitos das ondas de primeira ordem, caracterizados 
pelos valores máximos de heave, pitch e roll, em função da frequência de encontro para as condições de águas 
profundas e águas rasas.

 Recomenda-se apresentar uma análise dos efeitos das forças de ondas de deriva média sobre o 
movimento lateral do navio, diferentes razões de profundidade/calado do navio, em função da frequência 
de encontro para as condições de águas profundas e águas rasas.

4.4.5. Avaliação da parada do navio e de movimento a ré

 Recomenda-se que a avaliação da operação de parada do navio de projeto seja realizada com o 
uso de simuladores apresentando o tempo de parada e os valores do ângulo de aproamento, do desvio de 
trajetória e da distância percorrida ao longo do tempo. A avaliação deverá ser feita para águas profundas e 
para águas rasas com velocidade inicial baixa. Três condições ambientais para o leme devem ser utilizadas, 
a saber, leme a meio, leme a bombordo e leme a boreste.

 Devem ser consideradas as seguintes condições

 a. velocidade do navio para vante e rotação ou passo do propulsor para navio a vante;
 b. velocidade do navio para vante e rotação ou passo do propulsor para navio a ré;
 c. velocidade do navio para ré e rotação ou passo do propulsor para navio a ré;
 d. velocidade do navio para ré e rotação ou passo do propulsor para navio a vante.

4.4.5.1. Avaliação da parada do navio e de movimento a ré em simuladores sob a ação de 
forças ambientais

 Devem ser apresentados resultados do movimento do navio de projeto, durante a operação de parada 
e quando estiver em movimento para ré. O navio deverá estar sujeito à ação do vento, da corrente e das 
ondas, condições ambientais estabelecidas no Projeto Conceitual. Esses resultados devem ser obtidos com 
o uso de simuladores e devem indicar a influência das condições ambientais na distância percorrida e no 
tempo de parada. 



112

4.4.6. Avaliação de passagem e ultrapassagem entre navios

 Devem ser apresentados resultados, gerados por simuladores, dos movimentos do navio em surge, 
sway e yaw, navegando ao longo do canal devido à passagem ou ultrapassagem de outro navio em função da 
distância entre eles e de suas velocidades de acordo com os dados do Projeto Conceitual. Deverá ser indicado 
o valor do ângulo do leme empregado como compensação para manter uma linha de aproamento. Situações 
críticas ocorridas nessas manobras deverão ser relatadas.

 Deve-se destacar que essas interações são de natureza não permanente e, portanto, seu comporta-
mento ao longo do tempo deve afetar os ângulos de deriva e leme das embarcações.

4.4.7. Efeito de águas rasas

 Recomenda-se que sejam apresentados resultados mostrando os movimentos do navio, em surge, sway 
e yaw, e o ângulo de deriva em função da diminuição da profundidade.

 Deverá ser indicada a velocidade crítica do navio de projeto no canal, em função do fator de bloqueio 
do canal.

4.4.8. Efeito de margem e banco (quando for o caso)

 Deve ser apresentado o movimento resultante na simulação do navio navegando ao longo do canal, de 
acordo com os dados do Projeto Conceitual. Esse movimento depende da velocidade do navio e da distância 
em que ele navega em relação à margem. Deve-se indicar a distância para a qual os efeitos da margem são 
consideráveis e alteram o aproamento do navio, na condição de leme a meio.

 Devem ser apresentadas as distâncias-limite da margem para que o navio consiga manter aproamento 
reto ou constante quando empregando ângulo de leme, com valor máximo de 15 e 20 graus. Esses resultados 
devem ser obtidos por simulações, considerando-se os valores de largura e profundidade do canal e da 
velocidade do navio definidos no Projeto Conceitual.

4.4.9. Very small zig zag

 A finalidade desse teste é indicar a capacidade básica de manobra de um navio. Recomenda-se 
executar essa manobra utilizando-se a geometria do canal de acesso, a velocidade do navio e as condições 
ambientais definidas no Projeto Conceitual. 
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4.4.10. Desempenho de impelidores e azimutais

 Em manobras que empreguem impelidores (bow-thruster e/ou stern-thruster) ou azimutais, os valores- 
limite das forças dos atuadores em função da velocidade do navio e das condições ambientais devem ser 
informados.

4.4.11. Desempenho dos rebocadores

 Quando as operações a realizar utilizarem rebocadores, o simulador deverá ser capaz de gerar o 
capability plot de cada rebocador empregado no caso real, levando-se em consideração as perdas em função 
da velocidade do navio ou da corrente.

4.4.12. Avaliação da manobra do navio com o mar vindo de ré

 Em manobra de entrada em um canal de acesso desabrigado, com mar vindo de ré para vante, nas 
condições ambientais e de velocidade do navio de projeto dadas no Projeto Conceitual, o navio pode sofrer 
os fenômenos de surfing e broaching, capazes de tornar a manobra crítica. É desejável que os simuladores 
possam informar o valor máximo do ângulo μ, mostrado na Figura 4.1., para o qual o navio de projeto 
ainda teria controlabilidade com o leme, respeitados os limites geométricos do canal de acesso. O ângulo 
χ é formado pelos vetores de velocidade do navio de projeto e a velocidade de propagação da onda, e está 
mostrado Figura 4.1.

 Três tipos de situação podem ocorrer, e recomenda-se que sejam analisadas

 a. a projeção da velocidade do navio na direção de propagação da onda Vcosχ é menor que a 
     velocidade de propagação da onda Vw (overtaking seas) Vcosχ < Vw. Nesse caso, a frequência de 
     encontro é mais baixa que a frequência das ondas, as quais ultrapassam o navio;

Figura 4.1. Definição da direção da propagação da onda, aproamento desejado 
e velocidade do navio de projeto (PNA vol. 3, Figura 90)
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 b. a projeção da velocidade do navio na direção de propagação da onda Vcosχ é igual à velocidade 
     de propagação da onda Vw (semistatic seas) Vcosχ = Vw. Nesse caso, a frequência de encontro é 
     nula, e o navio desloca-se com a onda;

 c. a projeção da velocidade do navio na direção de propagação da onda Vcosχ é maior que a 
     velocidade de propagação da onda Vw (following seas) Vcosχ > Vw. Nesse caso, a frequência também 
     pode ser baixa. Um observador fixo em relação à terra tem a impressão de que as ondas e o navio 
    se movem em sentidos contrários. Um observador no navio tem a impressão que as ondas estão 
     “caindo” a ré.

 Nota Quando aplicável, indicar o método de validação empregado.
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CAPÍTULO 5
Efeitos de Fundo na Navegação em Águas Rasas

5.1. Introdução 

 O presente capítulo focaliza os procedimentos para a avaliação do efeito de fundo denominado squat, 
nas fases de Projeto Conceitual e de Projeto Detalhado.

 Quando um navio navega em um canal, na região entre o fundo do casco e o fundo do canal dá-se 
uma alteração do campo de pressões, em relação à navegação do navio em mar aberto e águas profundas, o 
que provoca tendência a seu afundamento. Essa tendência de o navio sofrer afundamento quando navegando 
em um canal pode vir associada a um trim pela vante ou pela ré, e isso depende da velocidade do navio e 
do formato do casco. Esse fenômeno é denominado squat, sendo neste livro utilizada a mesma palavra em 
inglês que define o fenômeno.

 Os efeitos de restrição de profundidade e restrição lateral sobre o navio navegando em um canal 
compreendem não só o fenômeno squat, mas também as ondas irradiadas pelo navio, que sofrem efeitos 
devidos às restrições de profundidade e de largura em um canal. Deve-se lembrar que esses efeitos dependem 
também da velocidade em que o navio se desloca em relação à velocidade crítica do canal.

 Um navio sem ação de forças de propulsão flutuando em um fluido em repouso tem sua posição de 
equilíbrio definida pela ação das pressões hidrostáticas ao longo de seu casco e sua distribuição de massa. 
Nessa condição o centro de gravidade do navio e o centro de empuxo, ou centro de carena, encontram-se na 
mesma vertical. Assim, ao se definir a linha d'água de projeto de um navio pode-se determinar a localização 
do centro de empuxo/carena. A distribuição de pesos no navio é estabelecida de forma tal que fique localizada 
na linha vertical que passa pelo centro de carena, condição essa de equilíbrio hidrostático. Devido à simetria 
do volume do navio em relação ao plano diametral pode-se dizer que o centro de carena se encontra nesse 
plano. Assim, para o navio flutuar sem adquirir uma banda ou um trim, sua distribuição de massa deverá 
ser tal que seu centro de gravidade fique também localizado nesse plano e na mesma vertical, passando pelo 
centro de carena.

 Ao se mover com velocidade constante em águas profundas e inicialmente tranquilas, o navio desloca 
as partículas fluidas, as quais, dotadas de diferentes velocidades, vão alterar a distribuição de pressão sobre o 
casco. Além da componente hidrostática surge uma componente dinâmica nas pressões e, à força de empuxo,
estática, se soma uma força hidrodinâmica. O navio não mais manterá a mesma linha d'água estática, 
sofrendo afundamento. A esse fenômeno dá-se o nome de sinkage. Além disso, poderá sofrer um trim, uma 
vez que a força resultante dessa componente adicional de pressão não necessariamente atua na mesma vertical 
que a força de empuxo, fazendo com que o casco execute um movimento rotacional ao redor do centro de 
flutuação visando restaurar a condição de equilíbrio de forças.

 Lorde Kelvin (1887, 1904) mostrou que um ponto de pressão se deslocando com velocidade constante 
na superfície da água com profundidade infinita gera um sistema de ondas consistindo de ondas divergentes, 
que se formam a partir do ponto, e ondas transversais, que se irradiam a partir do ponto. Esse sistema de 
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ondas está contido entre duas semirretas a partir do ponto de pressão, cada uma formando um ângulo de 
19  graus e 28min com a direção do vetor velocidade (ver Figura 5.1.). Tanto as ondas divergentes quanto as 
ondas transversais têm uma certa curvatura. As transversais partem do ponto de pressão, estão contidas entre 
as linhas limítrofes de 19 graus e 28min, e suas extremidades encontram-se sobre essas linhas limítrofes, onde 
encontram as extremidades das ondas transversais. 

 As ondas formadas pelo deslocamento de um navio na superfície do mar em águas profundas e 
inicialmente tranquilas, com velocidade constante, apresentam formação com um padrão muito similar 
ao das ondas de Kelvin, podendo ser entendido como o resultado da sobreposição de diversos pontos de 
pressão atuando e interagindo conjuntamente. Na proa do navio predominam as ondas divergentes, 
sendo que entre elas se formam ondas transversais com suas linhas de crista perpendiculares à direção do 
movimento longitudinal do navio e se aglutinam com as ondas divergentes sobre as linhas limítrofes. As 
ondas transversais são bem nítidas a ré do navio (ver Figura 5.2.).

Figura 5.1. Ondas de Kelvin geradas por um ponto de pressão deslocando-se na superfície livre 
(PNA vol. 2, Figura 6)

Figura 5.2. Esquema do sistema de ondas geradas por um navio (PNA vol. 2, Figura 8)
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 Com a variação da velocidade a distribuição de pressão sobre o casco varia, e este sofre diferentes 
deslocamentos verticais e diferentes trims em função da velocidade. Em baixas velocidades há um afunda-
mento geral e um pequeno trim pela proa. Com aumento da velocidade, a proa tende a subir. A partir de 
número de Froude, (Fn = V/   gL, em que V é a velocidade do navio, g é a aceleração da gravidade e L o 
comprimento do navio) igual a 0,3, a proa sobe significativamente, a popa afunda, e o navio assume um 
apreciável trim pela popa, condição essa típica de embarcações de planeio e semiplaneio.

 Quando o navio navega em águas com restrição de profundidade os efeitos relativos à sinkage, ao trim 
e às ondas são bastante mais significativos do que em águas profundas. Dada a restrição de profundidade as 
velocidades do fluido junto ao fundo aumentam, ocasionando uma queda nas pressões mais acentuada, o 
que influenciará mais fortemente a sinkage e o trim.

 A profundidade também afetará o padrão de ondas de Kelvin, uma vez que o fundo interage com as 
próprias ondas irradiadas, podendo essas ondas afetar embarcações de menor porte (lanchas, rebocadores, 
canoas etc.) ancoradas ou fundeadas em regiões de águas restritas. Considere um fundo plano com variação
bem suave da profundidade, sem restrição lateral, e que um ponto de pressão se desloca de águas profundas 
para águas rasas, com o vetor velocidade perpendicular às linhas isobatimétricas. Para uma mesma veloci-
dade de avanço, à medida que a profundidade diminui, o ângulo α que limita a região de propagação das 
ondas divergentes e transversais pode aumentar significativamente. Para velocidades da perturbação até 
V ≤ 0,4    gh, em que h é a profundidade local, o ângulo permanece α =19°28', e à medida que a velocidade 
aumenta além desse valor o ângulo aumenta (ver Figura 5.3.). Quando a velocidade da perturbação alcança o 
valor da celeridade de uma onda progressiva em águas rasas, V =    gh, o ângulo α torna-se igual a 90 graus, 
e as ondas divergentes e tranversais formam uma única onda de translação. Quando a velocidade da 
perturbação ultrapassa esse valor o ângulo α começa a decrescer, e não mais se formam as ondas transversais. 
O sistema é composto de ondas divergentes com as retas limítrofes sendo linhas de crista, e as ondas 
divergentes mais internas tornam-se côncavas. Normalmente navios mercantes não alcançam a velocidade 
crítica da perturbação por falta de potência. Como mencionado no documento da Pianc, normalmente 
navios petroleiros e contêineros podem alcançar velocidades tais que os números de Froude de profundidade 
(Fnh = V/   gh) são iguais a 0,6 e 0,7 respectivamente. 
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Figura 5.3. Efeitos da profundidade no padrão de ondas de Kelvin (PNA vol. 2, Figura 43)

 No caso da navegação em canais com restrições laterais o problema é mais complexo, pois a presença 
do navio cria um bloqueio parcial da seção em que o escoamento se dará, e o squat aumenta significativamente.

 Como apresentado, um navio em movimento sofre alteração do campo de pressão sobre seu casco 
em relação à distribuição de pressão hidrostática, quando em repouso. Trata-se de um efeito dinâmico, 
associado às velocidades relativas casco/água. Essa alteração do campo de pressão faz com que o navio 
tenha uma tendência a afundar e adquirir um trim, que é chamada de efeito squat ou simplesmente squat. O 
efeito squat reduz a lâmina d'água sob sua quilha. Esse efeito depende muito da velocidade e é acentuado 
em águas rasas, podendo tornar-se crítico. 

A profundidade também afetará o padrão de ondas de Kelvin, uma vez que o fundo interage com as próprias 
ondas irradiadas, podendo essas ondas afetar embarcações de menor porte (lanchas, rebocadores, canoas etc.) 
ancoradas ou fundeadas em regiões de águas restritas. Considere um fundo plano com variação bem suave da 
profundidade, sem restrição lateral, e que um ponto de pressão se desloca de águas profundas para águas rasas, 
com o vetor velocidade perpendicular às linhas isobatimétricas. Para uma mesma velocidade de avanço, à medida 
que a profundidade diminui, o ângulo 𝛼𝛼 que limita a região de propagação das ondas divergentes e transversais 

pode aumentar significativamente. Para velocidades da perturbação até 𝑉𝑉	 ≤ 0.4	&𝑔𝑔	ℎ, em que ℎ	é a 
profundidade local, o ângulo permanece 𝛼𝛼 = 192285, e à medida que a velocidade aumenta além desse valor o 
ângulo aumenta (ver Figura 5.3.). Quando a velocidade da perturbação alcança o valor da celeridade de uma onda 

progressiva em águas rasas, 𝑉𝑉 = 	&𝑔𝑔	ℎ, o ângulo 𝛼𝛼 torna-se igual a 907, e as ondas divergentes e tranversais 
formam uma única onda de translação. Quando a velocidade da perturbação ultrapassa esse valor o ângulo 𝛼𝛼 
começa a decrescer, e não mais se formam as ondas transversais. O sistema é composto de ondas divergentes 
com as retas limítrofes sendo linhas de crista, e as ondas divergentes mais internas tornam-se côncavas. 
Normalmente navios mercantes não alcançam a velocidade crítica da perturbação por falta de potência. Como 
mencionado no documento da Pianc, normalmente navios petroleiros e conteineiros podem alcançar velocidades 

tais que os números de Froude de profundidade (𝐹𝐹"8 = 	𝑉𝑉 &𝑔𝑔	ℎ⁄ ) são iguais a 0,6 e 0,7 respectivamente. 
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No caso da navegação em canais com restrições laterais o problema é mais complexo, pois a presença do 
navio cria um bloqueio parcial da seção em que o escoamento se dará, e o squat aumenta significativamente.  
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 Existem diversos métodos de realizar uma avaliação do squat. Alguns deles são adequados para uma 
fase de avaliação preliminar, enquanto outros são mais elaborados e podem ser utilizados em fase mais 
avançada do projeto.

 Inicialmente são apresentados alguns parâmetros importantes para definir a geometria do canal e 
para caracterizar os aspectos físicos do problema. Esses parâmetros são, então, utilizados na avaliação dos 
efeitos na navegação no canal. Posteriormente, são apresentados métodos que podem ser utilizados no projeto
conceitual seguidos de métodos recomendados para o Projeto Detalhado. O texto segue principalmente o 
documento da Pianc Report 121, de 2014, sendo as definições bastante similares às utilizadas em ROM e 
Usace. Uma vez que grande parte das estimativas de cálculo é baseada em regressões semiempíricas (por vezes 
combinadas a métodos semianalíticos), é importante verificar a faixa de validade das regressões adotadas.

5.2. Parâmetros característicos

5.2.1. Parâmetros de canais

 Os canais de navegação podem ser classificados em três tipos que esquematicamente estão 
apresentados na Figura 5.4. (com base na Figura D-3 da Pianc 121). Essa figura foi apresentada no 
Capítulo 2 deste livro. Nela estão representados os parâmetros importantes empregados para descrever 
os três tipos de canais de navegação: a largura no fundo (W); a largura projetada até a parte mais alta 
(WTop); a profundidade da água (h); a profundidade média da água (hM); a profundidade da água no canal 
restrito (hMT); a altura da calha (hT) (distância do fundo do canal à parte mais alta da calha); a inclinação 
dos taludes (n); e a área transversal (AC). 

 A Tabela 5.1. apresenta os parâmetros necessários para descrever cada configuração dos diferentes 
tipos de canal, incluindo quando cada um deve ser calculado ou quando for apenas um dado de entrada. 

Figura 5.4. Tipos de canais (Pianc 121, 2014, p. 184)
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Tabela 5.1. Parâmetros do Canal (Tabela D-1 da Pianc 121, 2014)

 Um canal irrestrito (aberto) não tem largura W definida. Assim, sua largura é definida por uma 
largura efetiva WEff. A distância WEff varia de 8B a 12B, sendo B a boca do navio para o qual o canal está 
sendo dimensionado.

 Para h/T (em que T é o calado do navio) entre 1,10 e 1,40, WEff pode ser calculado por (ver Pianc 
121, 2014, equação D-4; Barrass, 2004)

FB = WEff  =
   7,04   B

            CB

em que CB é o coeficiente de bloco do navio.

 Os valores médios de FB são da ordem de 8,1B a 8,9B para petroleiros e graneleiros (em que CB varia 
de 0,85 a 0,76), 8,6B a 9,4B para navios de carga geral (em que CB varia de 0,79 a 0,71), e 9,4B a 10,7B para 
navios porta-contêineres (em que CB varia de 0,71 a 0,61).

0,85

Tabela 5.1. Parâmetros do Canal (Tabela D-1 da Pianc 121, 2014) 

 

Parâmetro 

 

Símbolo 

Tipo de Canal  

Irrestrito (U) Restrito (R) Tipo artificial (C) 

Dados de largura     

Largura do canal 𝑊𝑊 -- Dado de entrada Dado de entrada 

Largura efetiva 𝑊𝑊@AA  Calculada -- -- 

Largura projetada na parte superior 𝑊𝑊:2; -- Calculada Calculada 

Dados de profundidade     

Profundidade da água ℎ Dado de entrada Dado de entrada Dado de entrada 

Profundidade média da água ℎ< -- Calculada Calculada 

Profundidade restrita da água ℎ<: -- Calculada -- 

Altura da calha ℎ: -- Dado de entrada -- 

Dados de inclinação dos lados     

Inclinação invertida da margem 𝑛𝑛 -- Dado de entrada Dado de entrada 

Área da seção transversal 𝐴𝐴?  Calculada Calculada Calculada 

 

Um canal irrestrito (aberto) não tem largura 𝑊𝑊 definida. Assim, sua largura é definida por uma largura efetiva 
𝑊𝑊@AA. A distância 𝑊𝑊@AAvaria de 8𝐵𝐵 a 12𝐵𝐵, sendo 𝐵𝐵 a boca do navio para o qual o canal está sendo dimensionado.  

Para ℎ/𝑇𝑇	(em que 𝑇𝑇 é o calado do navio) entre 1,10 e 1,40, 𝑊𝑊@AA  pode ser calculado por (ver Pianc 121, 2014, 
equação D-4; Barrass, 2004):  

𝐹𝐹E = 	𝑊𝑊@AA = F
7,04
𝐶𝐶E
I,JKL𝐵𝐵 

Em que 𝐶𝐶E  é o coeficiente de bloco do navio. 

Os valores médios de 𝐹𝐹E  são da ordem de 8,1𝐵𝐵 a 8,9𝐵𝐵 para petroleiros e graneleiros (em que 𝐶𝐶E  varia de 0,85 
a 0,76), 8,6𝐵𝐵 a 9,4𝐵𝐵 para navios de carga geral (em que 𝐶𝐶E  varia de 0,79 a 0,71), e 9,4𝐵𝐵 a 10,7𝐵𝐵	para navios 
porta-contêineres (em que 𝐶𝐶E  varia de 0,71 a 0,61).  

Canais de acesso com inclinação das laterais (profundidade/extensão lateral = tan 𝜃𝜃) suave, 1:10 ou mais 
suave, podem ser considerados irrestritos, mesmo que a largura 𝑊𝑊 seja inferior a 𝑊𝑊@AA. 

A inclinação das laterais é o inverso da inclinação das margens n (isto é, n = extensão horizontal/altura = 
cot(𝜃𝜃) = 1/ tan(𝜃𝜃). O valor de	𝑛𝑛, embora não seja necessariamente um número inteiro, tem geralmente um valor 
da ordem de 𝑛𝑛	= 3, representando inclinações dos lados de 1:3 (altura: extensão horizontal). No entanto, valores 
mais íngremes (números inferiores a 3) e mais planos (números superiores a 3) são possíveis. Como ressaltado no 
texto da Pianc, “As margens submersas desprotegidas de uma calha dragada dependem do material do fundo 
(por exemplo, areia fina ou grossa) e de sua estabilidade para resistir às correntes, ondas e ação de navios”. 

A largura projetada no topo do canal 𝑊𝑊:2;  (m) é utilizada para canais do tipo artificial, dada por:  

𝑊𝑊:2; = 𝑊𝑊 + 2	𝑛𝑛	ℎ 
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 Canais de acesso com inclinação das laterais (profundidade/extensão lateral = tanθ) suave, 1:10, ou 
mais suave, podem ser considerados irrestritos, mesmo que a largura W seja inferior a WEff.

 A inclinação das laterais é o inverso da inclinação das margens n (isto é, n = extensão horizontal/
altura = cot(θ) = 1/tan(θ). O valor de n, embora não seja necessariamente um número inteiro, tem geralmente 
um valor da ordem de n = 3, representando inclinações dos lados de 1:3 (altura: extensão horizontal). No 
entanto, valores mais íngremes (números inferiores a 3) e mais planos (números superiores a 3) são possíveis. 
Como ressaltado no texto da Pianc, “As margens submersas desprotegidas de uma calha dragada dependem 
do material do fundo (por exemplo, areia fina ou grossa) e de sua estabilidade para resistir às correntes, ondas 
e ação de navios”.

 A largura projetada no topo do canal W
Top

(m) é utilizada para canais do tipo artificial, dada por

W
Top

 = W + 2 n h

 Para se calcular a área molhada da seção transversal Ac de um canal do tipo artificial ou a área 
molhada equivalente de um canal restrito, projeta-se a inclinação até a superfície da água

Ac = W h + n h2

 Para canais irrestritos, recomenda-se utilizar WEff para largura do canal W, e n = 0.

 A profundidade média da água hM(m) é um parâmetro hidráulico-padrão para canais dos tipos 
artificial e restrito e definida por
 

hM =   AC

            WTOP

 A profundidade da água hMT(m) para canais restritos é uma função de h, hM e hT, dada por
 

hMT = h - hT   (h - hM)
  h

5.2.2. Parâmetros combinados de navio e canal

 Parâmetros combinados são os diversos coeficientes adimensionais que relacionam proporções 
de parâmetros tanto do navio quanto do canal. Eles incluem a relação h/T, o fator de bloqueio, o fator de 
velocidade de retorno S2, número de Froude de profundidade Fnh e velocidade crítica no canal. 
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5.2.2.1. Coeficiente de profundidade relativa h/T

 A proporção entre profundidade da água e calado h/T é uma medida da profundidade relativa 
do canal. Recomenda-se utilizar um valor mínimo de 1,1 a 1,15 em águas calmas, e 1,15 a 1,4 quando 
ocorrerem ondas.

5.2.2.2. Fator de bloqueio S

 O fator de bloqueio S é definido como a fração da área da seção transversal da hidrovia AC ocupada 
pela seção transversal submersa de meia-nau do navio AS

S = AS

       AC

 Na Figura 5.5. estão representadas as áreas transversais AS e AC de um canal, bem como a área líquida 
da seção transversal do canal AW.

 Os valores característicos S podem variar de 0,10 a 0,3 ou mais para canais restritos e canais do 
tipo artificial, e de 0,10 para menos em canais irrestritos. O valor de S é um fator no cálculo da velocidade 
crítica do navio de projeto em canais do tipo artificial e em canais restritos. Um fator de bloqueio S = 0,10, 
por exemplo, equivale a um rio ou canal sem restrição lateral e de águas profundas.

5.2.2.3. Fator de velocidade de retorno S2

 O fator de velocidade de retorno S2 é similar a S, exceto pelo fato de que ele é a proporção entre a 
área da seção transversal do navio AS e a área líquida da seção transversal da hidrovia AW, definida como

              S2 =  AS  =     AS     =   S
                          AW      AC - AS    1 - S

Figura 5.5. Áreas das seções transversais do canal e do navio (Pianc 121, 2014, p. 184)
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5.2.2.4. Número de Froude de profundidade Fnh

 É um parâmetro adimensional que indica a intensidade da resistência do navio de projeto para 
avançar em águas rasas. Como definido acima Fnh é dado por

Fnh
 =   VS

                gh

 Em que g é a aceleração da gravidade, expressa em metros por segundos ao quadrado (m/s2) e VS é 
a velocidade do navio em relação à água em metros por segundo (m/s).

5.2.2.5. Velocidade crítica em canais do tipo restrito

 A velocidade crítica VCr é uma velocidade-limite diante do aumento da força de resistência ao avanço 
do navio em um canal restrito, e é dada pela solução de

 VCr      =   2   1 - S +  VCr          
1,5

                   ghM       3               2ghM   

ou explicitando a solução dessa equação

VCr      = KC
 =   2 Sin  Sin-1(1 - S)     

1,5 = 2 Cos  π + Cos-1(1 - S)    
1,5

                                   ghM                                3                             3             3   

5.3. Equações empíricas recomendadas na avaliação preliminar

 Para a avaliação do squat em uma fase de estudo preliminar recomenda-se o emprego das equações de 
ICORELS, Barrass3 ou Yoshimura (apresentadas em Pianc 121, 2014) pela sua simplicidade e facilidade 
de utilização.

5.3.1. Método ICORELS

 Recomenda-se que o método ICORELS (International Commission for the Reception of  Large 
Ships) seja empregado para canais abertos ou sem restrição lateral. O squat máximo SbI ocorre sempre pela 
proa e é dado por

2
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SbI = CS
   ∇       Fnh

       Lpp     1 - Fnh

em que

                        1.7  →  Cb < 0,7
 CS =    2.0  →  0,7 ≤ Cb < 0,8
                        2.4  →  Cb ≤ 0,8

 ∇ = CbLppBT é o volume de deslocamento do navio (volume de carena).

 Para grandes navios contêineros, recomenda-se empregar CS = 2, mesmo que Cb < 0,7. Para navios 
com popa transônica imersa, recomenda-se empregar CS = 3, pois a popa desses navios excede a dos 
navios convencionais.

 As restrições para o emprego dessa fórmula são (Tabela D.2, Pianc 121)

1,1 ≤ h⁄T ≤ 2
2,19 ≤ B⁄T ≤ 3,5
5,5 ≤ L⁄B ≤ 8,5

16,1 ≤ L⁄T ≤ 20,2
0,6 ≤ CB ≤ 0,8

0,22 ≤ hT⁄h ≤ 0,81

 O número de Froude de profundidade Fnh = V⁄   (gh) tem de ser Fnh ≤ 0,7, e o navio tem de estar 
abaixo da velocidade crítica.

5.3.2. Método Barrass3

 O método Barrass3 pode ser empregado em qualquer tipo de canal. O squat máximo, Smax, pode 
dar-se tanto na proa como na popa. Ele é determinado em função da velocidade do navio em nós (Vk), do 
coeficiente de bloco do navio, CB, e do fator de bloqueio, S, antes definido.

 O squat máximo (na proa ou na popa) pelo método de Barrass3 Sb é dado por

Sb =
   CB Vk

         100/K

em que

K = 5,74 S0,76

2

2

2

≤

2



126

 As restrições para o emprego dessa fórmula são

1,1 ≤ h⁄T ≤ 1,4
0,1 ≤ S ≤ 0,25

0,5 ≤ CB ≤ 0,85

 Por assumir que o squat é proporcional à velocidade ao quadrado, recomenda-se sempre garantir que 
a velocidade do navio esteja abaixo da velocidade crítica.

5.3.3. Método Y ou de Yoshimura

 O método de Yoshimura (Y) pode ser empregado em canais abertos ou fechados, com margens 
imersas ou não. 

 O squat máximo na proa SbY é dado por

SbY =    0,7 + 1,5    1         CB     + 15    1          CB     3   Ve

                                                                   h/T    Lpp/B             h/T    Lpp/B        g

 O termo Ve (em m/s) corresponde a uma velocidade equivalente para incluir o efeito do fator de 
bloqueio em canais com restrição lateral, definido por

    Ve =      VS   → para canais tipo U
    Ve =      VS   → para canais tipo R ou C
     1 - S

5.4. Métodos empíricos para o cálculo de squat do navio no Projeto Detalhado

 A seguir são apresentados os métodos empíricos de Tuck, de Huuska/Guliev, de Römisch e de 
Ankudinov.

5.4.1. Método de Tuck (ver Gourlay, 2010)

 O método de Tuck se aplica apenas para canais sem restrição lateral e é dado por

SbT = (CZ + Cθ)
  ∇       Fnh

            Lpp     1 - Fnh

2

2

2

2
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em que

 CZ é o coeficiente com base nas características do casco do navio para afundamento;

 Cθ é o coeficiente com base nas características do casco do navio para trim médio;

 Lpp é o comprimento entre perpendiculares, expresso em metros (m);

 Fnh é o número de Froude de profundidade, Fnh =
    VS

                                                                                               g h 

 A obtenção desses coeficientes é de uso comum em arquitetura naval, em que esse método é 
conhecido como “universal” para o cálculo do squat. A fórmula de Tuck introduziu o efeito da velocidade 
crítica, que corresponde a Fnh = 1. Deve-se documentar o modo como esses coeficientes foram obtidos.

                                                  CS =
     Lpp

               2πAWP∇ ∫- L⁄2  ∫- L⁄2
    

dS B(x) dξ dx

                                                                                          
dξ	x - ξ

                                         Cθ =
    - Lpp    ∫- L⁄2  ∫- L⁄2

  dS (x - LCF) B(x) dξ dx
                                                  2πILCF∇																					dξ									x - ξ

e

 ILCF =∫- L⁄2  (x - LCF)2 B(x) dx é o momento de ordem dois da área do plano de linha d'água;

 B(x) é a boca das seções transversais ao longo do eixo longitudinal;

 S(ξ) é a área das seções transversais ao longo do eixo longitudinal;

 x e ξ são coordenadas do eixo longitudinal do navio de - L⁄2 a L⁄2; 

 LCF é a posição longitudinal do centro de flutuação;

 AWP  é a área do plano de linha d'água;

	 ∇	é o volume de carena.

 O desenvolvimento da teoria que gerou essas expressões deve-se, inicialmente, a Tuck que, em 1966, 
publicou sua solução para o caso de sinkage de um navio, tratando o corpo como esbelto, o fluido como não 
viscoso e incompressível, e o escoamento potencial. Posteriormente Tuck estendeu sua teoria para o caso de 
águas rasas. Tim P. Gourlay publicou na Tuck Memorial Issue (v. 70, n. 1-2, p. 5-16) do Journal of  Engineering 
Mathematics, um artigo sobre o desenvolvimento da teoria de Tuck, que atraiu outros colaboradores e serviu 
de base para diversos outros métodos de estimativa do squat de navios navegando em águas rasas.

L⁄2   L⁄2      

L⁄2 L⁄2 3 

L⁄2
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5.4.2. Método de Huuska/Guliev (Pianc 121, 2014)

O método de Huuska/Guliev pode ser aplicado para qualquer tipo de canal, sendo dado por

SbH = CSKS
   ∇       Fnh

          Lpp     1 - Fnh

 CS é um coeficiente tipicamente adotado como 2,40 como valor médio, embora os trabalhos originais 
adotassem entre 1,9 e 2,03. KS é uma constante adimensional para os três tipos de canal e é determinada a 
partir de

Ve =
  7,45 S1 + 0.76 → S1 > 0,03  

1 → S1 ≤ 0,03

 S1 é o fator de bloqueio adimensional dado por canal tipo

                0,03 → canal tipo U

                                                 S1 =
      S

                     K1 
→ canal tipo R

       S → canal tipo C

 A relação entre K1 e S pode ser observada na Figura 5.6.

2

2

2

 
Figura 5.6. Gráfico das dependências entre K1 e S 

 

As restrições para o emprego dessa fórmula são: 

𝐹𝐹"8 ≤ 0,7 

1,1 ≤ ℎ 𝑇𝑇⁄ ≤ 2 

2,19 ≤ 𝐵𝐵 𝑇𝑇⁄ ≤ 3,5 

5,5 ≤ 𝐿𝐿 𝐵𝐵⁄ ≤ 8,5 

16,1 ≤ 𝐿𝐿 𝑇𝑇⁄ ≤ 20,2 

0,6 ≤ 𝐶𝐶E ≤ 0,8 

0,22 ≤ ℎ: ℎ⁄ ≤ 0,81 

 

5.4.3. Método de Römisch (Pianc 121, 2014) 

As fórmulas de Römisch para o efeito de squat foram desenvolvidas por meio de modelos físicos para os três 
tipos de canal, tanto para a proa 𝑆𝑆i,õ	como para a popa	𝑆𝑆ú,õ:  

𝑆𝑆i,õ = 𝐶𝐶à	𝐶𝐶ë	𝐾𝐾∆:𝑇𝑇 

𝑆𝑆ú,õ = 𝐶𝐶à	𝐾𝐾∆:𝑇𝑇 

 

Em que  

𝐶𝐶à		é um fator de correção para velocidade do navio; 

𝐶𝐶ë  é um fator de correção para as formas do navio; 

𝐾𝐾∆:  é um fator de correção para o squat a uma velocidade crítica do navio.  

Estes coeficientes adimensionais do navio são definidos como:  

𝐶𝐶à = 8z
𝑉𝑉
𝑉𝑉V_

{
W

	z
𝑉𝑉
𝑉𝑉V_

	− 0,5{
û

+ 0,0625 

Figura 5.6. Gráfico das dependências entre K1 e S (Pianc 121, Figura D-6)
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 As restrições para o emprego dessa fórmula são

Fnh ≤ 0,7
1,1 ≤ h⁄T ≤ 2

2,19 ≤ B⁄T ≤ 3,5
5,5 ≤ L⁄B ≤ 8,5

16,1 ≤ L⁄T ≤ 20,2
0,6 ≤ CB ≤ 0,8

0,22 ≤ hT⁄h ≤ 0,81

5.4.3. Método de Römisch (Pianc 121, 2014)

 As fórmulas de Römisch para o efeito de squat foram desenvolvidas por meio de modelos físicos para 
os três tipos de canal, tanto para a proa Sb,R como para a popa Ss,R

Sb,R = CV CF K∆TT
Ss,R = CV K∆TT

em que 

 CV é um fator de correção para velocidade do navio;

 CF é um fator de correção para as formas do navio;

 K∆T é um fator de correção para o squat a uma velocidade crítica do navio. 

 Esses coeficientes adimensionais do navio são definidos como

CV = 8    V   2     V  - 0,5  4 + 0,0625
                                                                      Vcr      Vcr

CF =
  10 CB    

2

       Lpp⁄B

K∆T = 0,155    h⁄T

 A velocidade crítica Vcr varia em função da configuração do canal, dada por

              CUKU  → canal tipo U
Vcr =    CCKC → canal tipo R
             CRKR → canal tipo C
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 Os três parâmetros de velocidade escalar média CU, CC e CR (m/s) são definidos como

CU =    g h

CC =     g hm

CR =     g hmT

 h, hM e  hMT foram antes definidos. Os fatores de correção de Römisch KU, KC e KR para canais 
irrestritos, canais do tipo artificial e canais restritos são definidos, respectivamente, como

 KU = 0,58    h     Lpp     0,125

                                    T      B

 KC =  2 Sin Sin- 1(1 - S)  1,5

                3

 KR = KU(1 - hT⁄h) + KC (hT⁄h)

 As restrições para o emprego dessa fórmula são

1,9 ≤ h⁄T ≤ 2,25
B⁄T ≤ 2,6
L⁄B ≤ 8,7

  L⁄T ≤ 22,9

 Além dessas variáveis, o efeito squat deve possuir dependência maior do que a quadrática de 
velocidades, e a velocidade crítica deve ser menor do que a velocidade do navio.



131

5.4.4. Método de Ankudinov (foi seguida a apresentação da Usace, ERDC/CHL CHETN-IX-19)

 O squat máximo, Smax, é função de duas componentes: o afundamento da seção transversal de 
meio-navio, Sm, e o trim do navio, Tr, dado por

Smax = Lpp (Sm ± 0,5 Tr)

 O Smax  pode ocorrer tanto pela proa quanto pela popa, dependendo do sinal do trim, Tr. O sinal 
negativo é usado no caso de squat pela proa, Sb, e o sinal positivo para squat pela popa, Ss.

5.4.4.1. Cálculo utilizado para a definição do afundamento da seção transversal de meio-navio 

 O Sm é definido por

 Sm = (1 + Kp) Phu PFnh P+ h⁄T PCh1

 Kp é um parâmetro associado ao propulsor definido por

Kp =
    0,15 → navios com um único propulsor

      0,13 → navios com dois propulsores

 Phu é um fator associado à contribuição do casco quando em águas rasas, dado por

Phu = 1,7 CB
   B T  + 0,004 CB  Lpp

 PFnh é um fator associado ao número de Froude de profundidade, Fnh =    V   ,
                   g h

calculado por uma aproximação da expressão     Fnh           como
                                                                             1 - Fnh

PFnh = Fnh
1,8 + 0,4 Fnh

 P+ h⁄T é um parâmetro associado aos efeitos de profundidade definido por

P+ h⁄T = 1+  0,35
                    (h⁄T)2 

S

S

2
2

2

S

2
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 PCh1 é uma variável associada aos efeitos de canal, dada por

                                     PCh1 =
     1 → canais tipo U

      1 + 10 Sh - 1,5 (1 + Sh)    Sh  → canais tipo R ou C

 Sh é um fator de profundidade do canal e geometria do navio dado por

Sh = CB
   S     hT

             h⁄T   h

 S é o fator de bloqueio, antes definido, e hT a altura do talude.

5.4.4.2. Cálculo da contribuição do trim do navio

 A segunda componente empregada no cálculo do squat é dada pela contribuição do trim, Tr, o qual 
é dado por

Tr = - 1,7 Phu PFnh Ph⁄T KTr PCh2

 Os parâmetros Phu  e PFnh são os mesmos já calculados para o afundamento da seção de meio-navio.

 Ph⁄T é um parâmetro que leva em consideração a redução de trim devido à ação do propulsor em 
águas rasas, dada por

Ph⁄T = 1 - e 
 2,5 (1 - h⁄T)

                      Fnh 

 O parâmetro KTr é dado por uma série de fatores

 KTr = CB   - (0,15 KP + KP) - (KB + KTr + KT1)

 O primeiro fator CB     corresponde ao coeficiente de bloco elevado à potência de nTr, que é dada por 

nTr = 2,0 + 0,8  PCh1

                           CB 

 Os outros dois fatores definem os efeitos do propulsor sobre o trim do navio. 

 KP   é o mesmo fator definido para o afundamento da seção de meio-navio. 

 KP   é determinado por

KP  =
    0,15 →  navios com  propulsor único

                                        0,2 →  navios com dois propulsores

nTr S T T T T

nTr

T

S

T
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 Os três últimos fatores definem o efeito de uma proa bulbosa, KB, popa transônica, KTr e trim inicial 
do navio, KT1.

 KB é definido por

KB =    0,1 → navios com proa bulbosa
                                                                        → navios sem proa bulbosa

 O parâmetro de popa transônica é definido por

KTr =
    0,04 → navios com popa transônica

                                                                      → navios sem popa transônica

 O fator associado ao trim inicial é dado por

KT1 =
   Tap - Tfp

            Tap + Tfp

 Tap e Tfp são os calados estáticos medidos nas perpendiculares de ré e de vante, respectivamente.

 Finalmente, PCh2  é o parâmetro de correção de trim para o canal, definido por

                                               PCh2 =
    1 → canais tipo U

1 - 5 Sh → canais tipo R ou C

 Não se recomenda o uso da fórmula de Ankudinov quando o número de Froude de profundidade 
for maior que 0,6.

5.5. Uso de métodos numéricos e experimentais para determinação do squat

 Foram aqui apresentados métodos para a determinação do squat em navios navegando em águas 
rasas, estruturados com base em métodos empíricos e no trabalho analítico desenvolvido por Tuck. 

 Para uma aferição mais precisa do cálculo de squat podem ser utilizados, de forma complementar na 
fase de Projeto Detalhado, métodos numéricos e/ou experimentais.

 Independentemente da metodologia adotada, recomenda-se levar em conta as condições críticas em 
termos de afundamento, considerando a menor folga abaixo da quilha decorrente da combinação de maré, 
profundidade de projeto do canal e calado do navio, e desconsiderando os movimentos em ondas e eventuais 
efeitos de trim e banda estáticos na embarcação. 

T T

T

T

T

T

T
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 Os efeitos de squat devem ser avaliados nas velocidades de navegação que garantam governa- 
bilidade da embarcação, de forma que ela consiga por meios próprios, utilizando máquina e leme, dentro dos 
limites de ângulo de deriva, manter-se no canal durante a navegação para as condições ambientais atuantes 
na região.

5.5.1. Cálculo numérico

 O cálculo do squat pode ser realizado mediante métodos em dinâmica dos fluidos computacionais, 
como método de elementos finitos (MEF), método dos volumes finitos (MVF) e método das diferenças finitas 
(MDF) considerando os efeitos viscosos. Cabe ressaltar que o uso de teoria potencial tem-se mostrado bastante 
eficiente para o cálculo do squat, sendo o embasamento do próprio trabalho semianalítico desenvolvido 
por Tuck. Assim, além de métodos de elementos finitos (MEF), métodos de volumes finitos (MVF) para 
escoamento potencial, destacam-se o método de elementos de contorno (MEC) e métodos baseados na 
teoria das faixas (MF). Pode-se perceber, portanto, que existe uma grande quantidade de métodos numéricos 
disponíveis na literatura, sendo que o emprego de cada um dependerá do cenário estudado, da precisão 
desejada e dos recursos disponíveis. 

 Independentemente do método numérico adotado, os seguintes requisitos devem ser atendidos
 
 a. detalhamento das discretizações (número de painéis, faixas ou elementos) para cálculos de 
     convergência numérica, principalmente para folgas abaixo da quilha muito pequenas;
 
 b. descrição da metodologia utilizada para o cálculo do trim e do afundamento dinâmico, em especial 
     a altura metacêntrica longitudinal para cálculo do trim dinâmico;
 
 c. simplificações adotadas na discretização da geometria do casco do navio de projeto;
 
 d. metodologia empregada para o tratamento de ângulos de deriva, trim e banda estática;
 
 e. metodologia adotada na discretização da geometria do canal de acesso.
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 A Pianc 121 propõe um procedimento para avaliação numérica do efeito squat com o objetivo de 
reproduzir o fenômeno físico, a partir de um trabalho desenvolvido por Debaillon et al. (2004, 2009a 
e 2009b). O procedimento de modelagem é composto de três fases: (a) um modelo hidrodinâmico para 
calcular o fluxo ao redor do casco; (b) um modelo de equilíbrio para mover o navio com equações de forças 
em equilíbrio e momento, e (c) um modelo de atualização de malha para englobar o navio e os deslocamentos 
da superfície livre. As equações que regem o problema hidrodinâmico são resolvidas, inicialmente, para o 
navio em sua posição de equilíbrio hidrostático com baixa velocidade de avanço, gerando-se os campos de 
velocidade e pressão sobre o casco do navio. Esses valores são inseridos em um modelo de equilíbrio e forças, 
e momentos sobre o casco podem ser determinados. Estabelece-se então a nova posição de equilíbrio do 
navio. Atualiza-se a malha da modelação numérica e incrementa-se a velocidade do navio, até alcançar a 
desejada. A qualidade das previsões de squat é fortemente dependente da qualidade da malha e dos critérios 
de convergência, sendo que a Figura 5.7. representa o fluxograma do método proposto.

 Quando se fizer uso de métodos numéricos para o cálculo de squat, é importante que se faça um 
estudo de convergência de resultados em função da discretização espacial e discretização temporal, como 
recomendado em toda aplicação de métodos numéricos no âmbito da engenharia. Ademais, é importante 
realizar uma estimativa do erro e determinar a incerteza do resultado apresentado para que sua confiabilidade 
seja estabelecida. Em relação aos erros de discretização, as boas práticas de simulação em CFD recomendam 
que se faça um estudo de convergência de malha.

5.5.2. Ensaio experimental

 A determinação do squat pode também ser efetuada por meio de testes com modelos reduzidos, 
devendo-se lembrar que existirão alguns efeitos de escala sendo desprezados. O princípio básico seguido 
nos testes é o de que ao se utilizar um modelo reduzido numa escala λ = LN⁄LM,  em que LN e LM são o 
comprimento do navio e o comprimento do modelo, respectivamente, todas as forças intervenientes sejam 
reduzidas numa escala de forças única. Isso se traduz em respeitar as igualdades dos números de Froude no 
caso do navio e do modelo 

FnN =    VN    = FnM =   VM

                                                                              gLN                  gLM

Figura 5.7. Esquema para cálculo numérico de efeito squat e suas consequências 
no posicionamento do navio
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em que VN e VM, são as velocidades do navio e do modelo respectivamente, e dos números de Reynolds 
no caso do navio e do modelo, ReN = VNLN/νN = ReM = VMLM/νM, em que νN e νM são as viscosidades 
cinemáticas do fluido em que o navio navega e do fluido utilizado no experimento.  

 Satisfazer simultaneamente às igualdades dos números de Reynolds e Froude é impossível; assim, 
utiliza-se na abordagem experimental a similaridade de Froude e técnicas experimentais que garantam que 
os resultados do experimento com modelo reduzido possam ser extrapolados para o navio. Respeitando-se 
a similaridade de Froude, as escalas de comprimento, tempo, velocidade, aceleração, rotação, força e área 
obedecem às relações de similaridade mostradas na Tabela 5.2.

 O modelo do casco a ser ensaiado deve ser realizado em escala geométrica que garanta a 
qualidade das medições das forças e dos momentos, que são pequenos comparados ao deslocamento total da 
embarcação. Dessa forma, a maior escala possível deve ser empregada, desde que efeitos de blocagem 
devidos às paredes do tanque não afetem a qualidade das medidas, exceto se esse efeito for desejado 
para estudo de interação com parede.

 Recomenda-se que a preparação do modelo siga um plano de lastreamento capaz de garantir que o 
comprimento, a altura do centro de gravidade e o deslocamento respeitem as tolerâncias que estão indicadas 
na Tabela 5.3. Um guia do boas práticas experimentais é fornecido pela ITTC (International Towing Tank 
Conference).

Tabela 5.2. Razão de escalas para ensaio de squat 

Quantidade Razão 

Comprimento 	𝜆𝜆 

Tempo 	√𝜆𝜆 

Velocidade √𝜆𝜆 

Aceleração 1 

Rotação 1 

Força 	𝜆𝜆| 

Área 	𝜆𝜆W 

 

O modelo do casco a ser ensaiado deve ser realizado em escala geométrica que garanta a qualidade das 
medições das forças e dos momentos, que são pequenos comparados ao deslocamento total da embarcação. 
Dessa forma, a maior escala possível deve ser empregada, desde que efeitos de blocagem devidos às paredes do 
tanque não afetem a qualidade das medidas, exceto se esse efeito for desejado para estudo de interação com 
parede. 

Recomenda-se que a preparação do modelo siga um plano de lastreamento capaz de garantir que o 
comprimento, a altura do centro de gravidade e o deslocamento respeitem as tolerâncias que estão indicadas na 
Tabela 5.3. Um guia do boas práticas experimentais é fornecido pela ITTC (International Towing Tank Conference). 

 

Tabela 5.3. Tolerâncias geométricas para o modelo 

Grandeza Tolerância 

Deslocamento 2% 

Altura do centro de gravidade 3% 

Dimensões 1% 

 

A verificação da altura do centro de gravidade deve ser realizada por meio do ensaio de inclinação estático, 
sendo aceita uma diferença máxima de 2% em termos da altura metacêntrica. O teste deve ser realizado com 
inclinações tanto a bombordo quanto a boreste, produzindo adernamentos na faixa entre - 5o e + 5o. 

A abordagem experimental pode ser realizada de duas formas distintas para cálculo do squat, com casco 
tanto livre quanto cativo durante o experimento. O cálculo com casco cativo mantém o casco no calado estático e 
trim de projeto, devendo realizar as medidas de força e momento, que são convertidas em afundamento e trim 
dinâmicos.  

Recomenda-se que a abordagem com modelo livre seja realizada de forma que os movimentos do navio de 
projeto possam ser monitorados com precisão, devendo o aparato utilizado no arrasto do modelo garantir que o 
modelo esteja livre para apresentar os movimentos de heave e pitch, sem que a instrumentação ou arranjo 
influenciem a dinâmica da embarcação. Nesses casos a escolha da instrumentação deve ser realizada com 
bastante cuidado, assim como o número de pontos de suporte do modelo, visando permitir controlar os ruídos 
das medidas. 

Deve-se ressaltar que os efeitos de blocagem das paredes do tanque devem ser avaliados com cautela para 
modelos arrastados com grandes ângulos de deriva, sendo que procedimentos específicos para quantificação 
desses efeitos podem ser vistos nas recomendações da ITTC. 
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inclinações tanto a bombordo quanto a boreste, produzindo adernamentos na faixa entre - 5o e + 5o. 

A abordagem experimental pode ser realizada de duas formas distintas para cálculo do squat, com casco 
tanto livre quanto cativo durante o experimento. O cálculo com casco cativo mantém o casco no calado estático e 
trim de projeto, devendo realizar as medidas de força e momento, que são convertidas em afundamento e trim 
dinâmicos.  

Recomenda-se que a abordagem com modelo livre seja realizada de forma que os movimentos do navio de 
projeto possam ser monitorados com precisão, devendo o aparato utilizado no arrasto do modelo garantir que o 
modelo esteja livre para apresentar os movimentos de heave e pitch, sem que a instrumentação ou arranjo 
influenciem a dinâmica da embarcação. Nesses casos a escolha da instrumentação deve ser realizada com 
bastante cuidado, assim como o número de pontos de suporte do modelo, visando permitir controlar os ruídos 
das medidas. 

Deve-se ressaltar que os efeitos de blocagem das paredes do tanque devem ser avaliados com cautela para 
modelos arrastados com grandes ângulos de deriva, sendo que procedimentos específicos para quantificação 
desses efeitos podem ser vistos nas recomendações da ITTC. 

Tabela 5.3. Tolerâncias geométricas para o modelo
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 A verificação da altura do centro de gravidade deve ser realizada por meio do ensaio de inclinação 
estático, sendo aceita uma diferença máxima de 2% em termos da altura metacêntrica. O teste deve ser 
realizado com inclinações tanto a bombordo quanto a boreste, produzindo adernamentos na faixa entre 
- 5 graus e + 5 graus. 

 A abordagem experimental pode ser realizada de duas formas distintas para cálculo do squat, com 
casco tanto livre quanto cativo durante o experimento. O cálculo com casco cativo mantém o casco no 
calado estático e trim de projeto, devendo realizar as medidas de força e momento, que são convertidas em 
afundamento e trim dinâmicos. 

 Recomenda-se que a abordagem com modelo livre seja realizada de forma que os movimentos do 
navio de projeto possam ser monitorados com precisão, devendo o aparato utilizado no arrasto do modelo 
garantir que o modelo esteja livre para apresentar os movimentos de heave e pitch, sem que a instrumentação 
ou arranjo influenciem a dinâmica da embarcação. Nesses casos a escolha da instrumentação deve ser 
realizada com bastante cuidado, assim como o número de pontos de suporte do modelo, visando permitir 
controlar os ruídos das medidas.

 Deve-se ressaltar que os efeitos de blocagem das paredes do tanque devem ser avaliados com cautela 
para modelos arrastados com grandes ângulos de deriva, sendo que procedimentos específicos para 
quantificação desses efeitos podem ser vistos nas recomendações da ITTC.
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CAPÍTULO 6
Fundo Náutico em Canais com Lama

6.1. Introdução 

 No item 2.2.1.2. do Capítulo 2 deste livro foram apresentadas as recomendações feitas pela Pianc 
no Report 121, de 2014, em sua seção 2.1., sobre a profundidade de um canal de acesso. Mostrou-se como, 
a partir do nível da água do canal, das características do fundo, das características do navio, da experiência 
dos práticos/comandantes e do risco de erros humanos, se determina a profundidade do canal. No Capítulo 
2 não se considerou a presença de lama no fundo do canal. Algumas recomendações a esse respeito são 
aqui apresentadas seguindo os documentos Pianc 121, 2014 e “Canais de acesso − um guia para projetos” 
(PTC II-30 Relatório final do Grupo de Trabalho Conjunto Pianc e IAPH em colaboração com IMPA e 
Iala Suplemento ao Boletim no 95, de junho 1997). 

 Os fatores diretamente ligados ao navio, que influenciam a definição da profundidade são: o calado 
(estático), o efeito squat, o trim, o adernamento, os movimentos verticais induzidos por ondas e a folga líquida 
abaixo da quilha. Esses valores sofrem a influência da massa específica da água, da velocidade do navio, 
da razão de guinada, bem como de incertezas advindas do cálculo. Para os canais de acesso que estiverem 
expostos a significativa ação das ondas, dado o caráter aleatório das elevações das ondas do mar, o movimento 
vertical crítico por elas induzido torna-se o maior fator probabilístico na determinação da folga bruta abaixo 
da quilha. As condições geotécnicas do fundo do mar constituem outro aspecto a ser observado. Tocar o 
fundo do mar pode ter consequências mais drásticas caso o fundo seja duro. Por outro lado, havendo lama 
em suspensão a manobrabilidade do navio é afetada. Assim sendo, o fundo do canal deve estar a tal distância 
do fundo do navio que garanta sua segurança em relação a algum choque, bem como em termos de sua 
controlabilidade.

 Além dos fatores assinalados há outros, relacionados ao fundo do canal, que devem ser considerados
 
 a. margens para incertezas sobre o relevo do fundo, 
 
 b. margens para alterações entre dragagens na configuração do fundo e 
 
 c. tolerância à execução de dragagens.

 A definição da profundidade (nominal, declarada ou anunciada) do canal deverá levar em conside-
ração todos esses fatores. No caso de canais com fundos lamosos outras considerações devem ser incluídas.

6.2. Canais com fundo de lama

 Muito canais de navegação têm em seu fundo uma camada fluida que, na realidade, se trata de 
suspensão fluida de lama, camada de “água negra”. Caracteriza-se por ser mais densa que a água (1.050-
1.300 kg/m3), porém com propriedades reológicas similares. Se se adotar o limite superior da camada fluida 
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de lama como o limite da profundidade do canal, não haverá danos para o navio ao alcançar esse limite. Se 
a interface água-lama for aceita como parte do fundo náutico, poderá até ser considerada uma redução no 
valor da UKC exigida. Pode-se mesmo aceitar um contato permanente da quilha com a lama, isto é, navegar 
com uma UKC negativa em relação à interface água-lama.

 Por outro lado, é questionável a escolha da interface água-lama como o fundo de referência, uma vez 
que nessas condições o fundo não é claramente definido. Até mesmo a identificação dos limites das camadas 
de água, água-lama e lama torna-se difícil. 

 Técnicas, como a ecobatimetria, causam problemas de interpretação. Sinais de alta frequência refletem 
na interface água-lama, enquanto ondas de baixa frequência penetram os depósitos de sedimento e indicam 
profundidade superior à real. Embora considerando que a camada lodosa seja aceita como limite superior 
do fundo náutico, isso poderá causar problemas para a manutenção das hidrovias, uma vez que é difícil 
conservar as condições da interface água-lama, por exemplo por meio de métodos comuns de dragagem, 
uma vez que essa interface pode variar significativamente com as marés e com as estações do ano.

 Outro aspecto diz respeito ao fato de a segurança da navegação exigir que o comandante/prático 
seja capaz de compensar os efeitos da lama no comportamento do navio, utilizando os sistemas de controle 
ou assistência externa, como emprego de rebocadores. 

 O afundamento e o trim de um navio são efeitos que dependem da velocidade e da folga abaixo 
da quilha, e são afetados pela presença de lama fluida no fundo do canal. O navio em movimento é uma 
superfície dotada de distribuição de pressões que se de desloca no canal. Essa distribuição de pressão causa 
ondulações na interface água-lama que, interagindo com a distribuição de pressões sobre o navio, modifica 
a distribuição das forças verticais ao longo do comprimento do navio alterando o trim e o afundamento do 
navio. Quando a quilha do navio adentra a camada de lama, a distribuição de pressão hidrostática sobre 
o navio é afetada pela alteração da massa específica local, que causa variação da força hidrostática (flutua-
bilidade) atuando sobre o navio.

 À medida que o navio se desloca próximo, ou até mesmo através, da lama fluida sobre o fundo do 
canal, ele provoca uma deformação na camada lamosa, que irá afetar seus movimentos verticais. O texto 
da Pianc (Report 121, 2014) apresenta duas figuras que são aqui destacadas. A primeira, aqui reproduzida 
como Figura 6.1., mostra esquematicamente quatro situações em que o navio navega no canal em presença 
de lama: (a) sem contato com a interface; (b) em contato com a interface de lama; (c) sem contato com a 
interface; e (d) com folga negativa abaixo da quilha. As linhas azul, marrom e preta representam a superfície 
da água, a interface da camada de lama e o fundo sólido, respectivamente.

 Se não houver contato entre a quilha do navio e a camada de lama (Figuras 6.1a e 6.1c), uma 
interface ascendente produzirá aumento na velocidade do navio com relação à água e, como resultado, queda 
na pressão e depressão na água nesse local. Um afundamento na interface água-lama, por outro lado, leva a 
decréscimo local na velocidade relativa e a aumento na pressão, em comparação com o que ocorre quando
o fundo é sólido. No caso de contato entre a quilha e uma interface ascendente de lama (Figura 6.1b), a 
velocidade da lama diminui em relação à superfície do navio. O contato com uma interface rebaixada 
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estando o navio com folga negativa abaixo da quilha (Figura 6.1d) leva a um aumento na velocidade relativa 
do fluido, com flutuações locais de pressão agindo sobre a quilha do navio.
 

navio com folga negativa abaixo da quilha (Figura 1.d) leva a um aumento na velocidade 
relativa do fluido, com flutuações locais de pressão agindo sobre a quilha do navio. 

 
Figura 6.1. Efeitos de camadas de lama sobre afundamento e trim (Pianc 121, 2014, p. 212; van Craenenbroeck et 

al., 1991) 

 

Figura 6.1. Efeitos de camadas de lama sobre afundamento e trim 
(Pianc 121, 2014, p. 212; van Craenenbroeck et al., 1991)
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 A Figura 6.2., a segunda retirada da publicação da Pianc, é resultado de uma publicação de 
Delefortrie (2007). Ela ilustra o efeito da presença de uma camada de lama sobre o afundamento e o trim em 
um navio porta-contêineres, no caso em que a folga inicial abaixo da quilha seja suficientemente grande para 
que as ondulações da interface não causem qualquer contato entre a quilha e a camada de lama. Essa figura 
mostra o afundamento (a) a vante; (b) a ré; (c) a meia-nau, e o trim (d) em função da velocidade do navio para 
um navio porta-contêineres (Loa = 300m, B = 40,3m, h = 13,5m) trafegando sobre uma camada de lama 
de 1,5 metro de espessura, com 15% de folga relativa à interface lama-água (26% relativa ao fundo sólido). 

Figura 6.2. Efeito da presença de uma camada de lama sobre afundamento e trim em um navio 
contêinero (Pianc 121, 2014, p. 213; original de Delefortrie et al., 2007)

 
Figura 6.2. Efeito da presença de uma camada de lama sobre afundamento e trim em um navio porta-

contêineres (Pianc 121, 2014, p. 213; original de Delefortrie, 2007) 

 

A Figura 6.2., a segunda retirada da publicação da Pianc, é resultado de uma publicação de 
Delefortrie (2007). Ela ilustra o efeito da presença de uma camada de lama sobre o 
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 O afundamento, para um navio trafegando em condições de fundo lodoso, é menor em comparação 
com o que ocorre quando o fundo é sólido. Como colocado no texto da Pianc (Report 121, 2014) o navio 
“sente” mais o fundo sólido do que a camada de lama e com isso o navio afunda mais. Por outro lado, se 
a camada de lama for substituída por água, o afundamento diminui em relação à condição com a camada 
de lama. No entanto, isso não leva em conta o efeito da flutuabilidade extra, que tem importância no caso de 
as camadas de lama serem muito densas e/ou o navio ter significativa penetração na lama. Em geral, a 
influência sobre o trim é mais importante do que o afundamento, visto que a camada de lama faz com que o 
navio dinamicamente adquira trim pela popa em toda sua faixa de velocidades. Assim, o efeito de camadas 
de lama sobre o afundamento médio é somente marginal, visto que o trim é muito mais importante. 

 O Apêndice E do Report 121 de 2014 da Pianc e o Apêndice D do Relatório Final do Grupo de 
Trabalho conjunto Pianc e IAPH em cooperação com Impa e Iala (1997) contêm descrição completa 
sobre a abordagem da profundidade em áreas lodosas, incluindo o fundo náutico. Apresentam também 
informações sobre características da lama, sobre os critérios para a determinação do fundo náutico e sobre 
o comportamento dos navios em áreas lodosas.

6.3. Abordagem do fundo náutico

 Como bem colocado no documento da Pianc de 1997, uma nova abordagem do problema obriga a 
que sejam introduzidos novos conceitos mais apropriados para tratar o fundo do canal e sua profundidade. 

 A abordagem proposta pela Pianc é utilizar as expressões fundo náutico e profundidade náutica 
com definições bem claras.

 Fundo náutico é o nível em que as características físicas atingem um limite crítico, além do qual 
o contato com a quilha de um navio causará avarias ou efeitos inaceitáveis sobre a controlabilidade e a 
manobrabilidade.

 Profundidade náutica é a “distância vertical local e instantânea entre o fundo náutico e a superfície 
livre em águas tranquilas”.

 Deve ser observado que nessas definições não é feita referência alguma aos fundos lodosos, de tal 
forma que as definições também possam ser aplicadas a fundos rígidos sujeitos a possíveis incertezas sobre 
a sua formação e suas características geotécnicas em seu nível mais profundo. É bem evidente que a avaria 
causada pelo contato entre o navio e esses fundos náuticos é mais clara que no caso de fundos lodosos, em 
que possivelmente o navio sofrerá problemas de controlabilidade em vez de avarias.
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 Essa definição de fundo náutico não especifica as características físicas que dão base ao critério. O 
critério, tampouco, estabelece rigorosamente qual é o comportamento aceitável dos navios. De acordo com 
a Pianc 121, 2014, de um ponto de vista prático e operacional, a implementação do conceito sobre o fundo 
náutico requer

 • um critério prático (isto é, a seleção das características físicas da lama atuando como parâmetro para 
    a abordagem do fundo náutico e para os seus valores críticos);
 • um método prático de investigação para determinação do nível aceitável e da interface água-lama 
   de forma confiável e eficiente;
 • um valor mínimo para a UKC exigida, relativa a esse fundo náutico;
 • caso necessário, um valor mínimo para a UKC exigida relativa à interface água-lama, a fim de 
   garantir risco mínimo de contato e comportamento aceitável do navio, ou valor máximo para a  
   penetração da quilha na camada de lama, caso o contato com a lama seja considerado aceitável 
    de acordo com as condições locais; 
 • conhecimento e treinamento sobre comportamento do navio nessas situações, e, caso necessário,  
    medidas para compensar os efeitos adversos na controlabilidade e na manobrabilidade.

6.4. Recomendações sobre o fundo náutico

 Embora a definição de fundo náutico tenha sido elaborada para ser aplicada tanto a canais com 
fundos lodosos como canais sem a presença de lama, praticamente a abordagem de fundo náutico deve 
ser utilizada onde houver lama cobrindo o fundo. Sua presença pode ser dada observando-se as diferentes 
respostas entre alta e baixa frequência na ecobatimetria, identificando a interface água-lama. É necessário 
que sejam fornecidas aos práticos as informações sobre a posição da quilha do navio na camada de lama, 
para que possam avaliar a relação causa/efeito do comportamento do navio navegando em uma camada 
de lama, e com isso avaliar a necessidade de assistência de rebocadores etc. Caso haja a possibilidade de os 
navios penetrarem com frequência a camada de lama, recomenda-se que a viabilidade e a segurança das 
manobras sejam avaliadas por meio de técnicas avançadas de simulação. Recomenda-se também que seja 
utilizada na avaliação do squat (Delefortrie et al., 2010) a profundidade da interface água-lama.

6.5. Fatores do fundo náutico

 Quatro fatores do fundo náutico devem ser utilizados no Projeto Detalhado.

6.5.1. Margens para incertezas sobre o nível do fundo

 São determinadas de acordo com o que se conheça do local em consideração. Recomenda-se o uso 
de margem mínima de 0,1m para incertezas sobre o nível do fundo.
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6.5.2. Margens para alterações na configuração do fundo entre dragagens

 Alterações da configuração do fundo entre dragagens são específicas do local. Logo, uma margem 
para as alterações na configuração do fundo entre dragagens deverá ser adotada de acordo com o 
conhecimento do local. Recomenda-se uma margem mínima de 0,2m ou 1% da profundidade do canal 
para as alterações entre dragagens.

6.5.3. Tolerância para execução de dragagem

 Recomenda-se adotar uma tolerância de 0,2 a 0,5m para a execução da dragagem de acordo com 
o tipo de fundo e o tipo de draga.

6.6. Critério para determinar o fundo náutico

6.6.1. Critérios de ecossondagem

 Em princípio pode-se entender que a aplicação de sinais de alta e baixa frequência é capaz de definir 
bem os limites da camada de lama: interface água-lama e fundo. Sinais de alta frequência (100-210Khz) 
indicam a interface água-lama, enquanto níveis de baixa frequência (15-33Khz) penetram a camada de 
lama e alcançam o leito bem consolidado ou o fundo rígido. A Figura 6.3., retirada de Pianc 121, 2014, 
originalmente publicada por De Brauwer (2005), mostra um exemplo do uso de ecossondagem para 
identificar esses limites. A frequência 210Khz identifica a interface água-lama enquanto a frequência 33Khz 
identifica o fundo.

 Embora no exemplo mostrado na figura fica bem definido o fundo do canal, nem sempre o resul-
tado é claro assim, uma vez que ondas de baixa frequência algumas vezes são refletidas em vários níveis. A 
reflexão de sinais acústicos de baixa frequência na lama parece depender de muitos parâmetros, como, por 
exemplo, bolhas de gás, horizontes arenosos, gradientes de massa específica, experiência do operador etc. 
 

Alterações da configuração do fundo entre dragagens são específicas do local. Logo, uma 
margem para as alterações na configuração do fundo entre dragagens deverá ser adotada de 
acordo com o conhecimento do local. Recomenda-se uma margem mínima de 0,2m ou 1% da 
profundidade do canal para as alterações entre dragagens. 

 

6.5.3. Tolerância para execução de dragagem 

Recomenda-se adotar uma tolerância de 0,2 a 0,5m para a execução da dragagem de 
acordo com o tipo de fundo e o tipo de draga. 

 

6.6. Critério para determinar o fundo náutico 

6.6.1. Critérios de ecossondagem 

Em princípio pode-se entender que a aplicação de sinais de alta e baixa frequência é capaz 
de definir bem os limites da camada de lama: interface água-lama e fundo. Sinais de alta 
frequência (100-210Khz) indicam a interface água-lama, enquanto níveis de baixa frequência 
(15-33Khz) penetram a camada de lama e alcançam o leito bem consolidado ou o fundo rígido. 
A Figura 6.3., retirada de Pianc 121, 2014, originalmente publicada por De Brauwer (2005) 
mostra um exemplo do uso de ecossondagem para identificar esses limites. A frequência 
210Khz identifica a interface água-lama enquanto a frequência 33Khz identifica o fundo. 

Embora no exemplo mostrado na figura fica bem definido o fundo do canal, nem sempre o 
resultado é claro assim, uma vez que ondas de baixa frequência algumas vezes são refletidas 
em vários níveis. A reflexão de sinais acústicos de baixa frequência na lama parece depender 
de muitos parâmetros, como, por exemplo, bolhas de gás, horizontes arenosos, gradientes de 
massa específica, experiência do operador etc.  

 
Figura 6.3. Exemplo de ecossondagem (Pianc 121, 2014, p. 227) 

 
Figura 6.3. Exemplo de ecossondagem (Pianc 121, 2014, p. 227)
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6.6.2. Critérios relacionados à reologia

 Esses critérios baseiam-se nas propriedades reológicas da lama para definir o fundo náutico. As forças 
exercidas pela lama sobre o navio afetam suas controlabilidade e manobrabilidade, e essas forças estão 
relacionadas às propriedades reológicas da lama. É necessário medir as propriedades reológicas no local, o 
que é possível por meio de equipamentos fixos no local. A complexidade do comportamento reológico da 
lama, entretanto, tem como consequência o fato de as medições dependerem do equipamento e do método 
de análise.

 Na seção 6.7. estão apresentadas algumas noções básicas sobre reologia da lama.

6.6.3. Critérios baseados no comportamento do navio

 Esses critérios baseiam-se no conhecimento da reação do navio quando navegando no canal com 
lama no fundo. A questão mais delicada é o estabelecimento do grau de aceitação da controlabilidade e da 
manobrabilidade do navio. Ele depende de vários fatores objetivos e subjetivos, como condições ambientais, 
conhecimento e treinamento dos práticos, disponibilidade de rebocadores, qualidade dos sistemas de auxílio 
à navegação e fatores de ordem econômica. 

6.6.4. Critérios do nível de massa específica da lama

 Conta-se atualmente com diversos sistemas que podem ser utilizados para medição contínua da massa 
específica da lama. Como consequência, verifica-se a tendência de que os procedimentos para determinação 
do fundo náutico em um local utilizem um valor aceitável da massa específica da lama para estabelecer o 
fundo náutico. As propriedades reológicas da lama, entretanto, não são funções puras da massa específica. 
Além disso, o valor da massa específica crítica da lama depende do local; baseia-se nas propriedades 
reológicas da lama local. Em Pianc 121, 2014, são apresentadas as desvantagens listadas a seguir.

 • A massa específica crítica que define o fundo náutico depende do local, de modo que não é possível 
   estabelecer um valor universal.
 • Em um dado local, as características da lama podem variar (por exemplo, tempo de permanência/ 
   consolidação, efeitos sazonais), de modo que a massa específica crítica deve ser frequentemente 
   mudada.
 • Por razões práticas, deve-se selecionar um valor de massa específica crítica para determinar o fundo 
   náutico referente a uma dada área de navegação. Essa seleção é sempre um meio-termo entre 
   segurança e economia.
 • Se, por razões de segurança, se seleciona a massa específica mais baixa que tenha sido observada, 
   há dúvidas de que a massa específica proposta represente também a solução mais econômica.
 • Ocasionalmente, os perfis de massa específica apresentam degraus nos quais a massa específica 
   quase não muda em vários metros de profundidade. Isso significa que a associação do fundo náutico 
   a um valor de massa específica pode levar a incertezas.
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6.7. Reologia

 Reologia é a ciência que estuda o escoamento da matéria ou a deformação e o fluxo da matéria. 
O comportamento reológico de um fluido é representado graficamente por um reograma (curva de fluxo), 
fornecendo a relação entre taxa de cisalhamento γ =  dγ⁄dt e a tensão de cisalhamento τ. A inclinação  
dγ⁄dτ dessa curva é denominada viscosidade diferencial dinâmica, e a relação γ⁄τ é chamada de viscosidade 
dinâmica aparente. Para um fluido newtoniano (por exemplo, água) não existe diferença entre elas, de modo 
que seu comportamento reológico é completamente caracterizado por parâmetro único, que é sua viscosi-
dade dinâmica μ (ver Figura 6.4.). A reologia da lama é muito mais complexa e, para fins de engenharia, é 
frequentemente simplificada por meio de um modelo de Bingham, determinado por dois parâmetros. Eles 
são a viscosidade dinâmica (diferencial) μ e a tensão de escoamento ou rigidez inicial τ0, ou seja, a tensão de 
cisalhamento que deve ser superada para dar início ao fluxo do material. 

 

6.7.1. Massa específica 

 Uma propriedade física importante no estudo do comportamento da lama é sua massa específica ρm, 
que depende das quantidades de água e de material sólido nela existente. A massa específica é dada por

ρm = ρa(1 - φ) + ρsφ = ρa(1 - φ) + Ts  

 Em que ρa e ρs são as massas específicas da água e do material sólido (sedimento), respectivamente; 
φ é o volume da fração dos sólidos (número resultante da divisão do volume das partículas sólidas que 
compõem uma mistura pela soma dos volumes de todos os componentes dessa mistura, quando ainda 
separados), e Ts é a concentração de material sólido.

.
. .

• Ocasionalmente, os perfis de massa específica apresentam degraus nos quais a 
massa específica quase não muda em vários metros de profundidade. Isso significa 
que a associação do fundo náutico a um valor de massa específica pode levar a 
incertezas. 

 

6.7. Reologia 

Reologia é a ciência que estuda o escoamento da matéria ou a deformação e o fluxo da 
matéria. O comportamento reológico de um fluido é representado graficamente por um 
reograma (curva de fluxo), fornecendo a relação entre taxa de cisalhamento 𝛾𝛾	̇ = 	 𝑑𝑑𝛾𝛾 𝑑𝑑𝑑𝑑⁄  e a 
tensão de cisalhamento 𝜏𝜏. A inclinação 𝑑𝑑�̇�𝛾 𝑑𝑑𝜏𝜏⁄  dessa curva é denominada viscosidade 
diferencial dinâmica, e a relação �̇�𝛾 𝜏𝜏⁄  é chamada de viscosidade dinâmica aparente. Para um 
fluido newtoniano (por exemplo, água) não existe diferença entre elas, de modo que seu 
comportamento reológico é completamente caracterizada por parâmetro único, que é sua 
viscosidade dinâmica 𝜇𝜇 (ver Figura 6.4.). A reologia da lama é muito mais complexa e, para fins 
de engenharia, é frequentemente simplificada por meio de um modelo de Bingham, 
determinado por dois parâmetros. Eles são a viscosidade dinâmica (diferencial) 𝜇𝜇 e a tensão de 
escoamento ou rigidez inicial 𝜏𝜏*, ou seja, a tensão de cisalhamento que deve ser superada para 
dar início ao fluxo do material.  

 
Figura 6.1. Exemplo de reograma (construído a partir da Figura E1. de Pianc 121, 2014, p. 222) 

 

6.7.1. Massa específica  

Uma propriedade física importante no estudo do comportamento da lama é sua massa 
específica ρm, que depende das quantidades de água e de material sólido nela existente. A 
massa específica é dada por 

𝜌𝜌- =	𝜌𝜌.(1 − 	𝜑𝜑) +	𝜌𝜌5𝜑𝜑 = 	𝜌𝜌.(1 − 	𝜑𝜑) + 𝑇𝑇5	 

Deleted: 4
Figura 6.4. Exemplo de reograma (construído a partir da Figura E1. de Pianc 121, 2014, p. 222)
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6.7.2. Relação entre massa específica e reologia 

 Geralmente, a tensão de escoamento aumenta com a massa específica, de tal forma que uma 
fração maior de material sólido levará a um comportamento mais próximo ao do modelo de Bingham. 
A massa específica, entretanto, não é o único parâmetro determinante, isto é, não existe relação única 
entre massa específica e reologia. O comportamento reológico da lama depende também de muitos 
parâmetros físicos e químicos, como conteúdo de lama, espectro do diâmetro da partícula, mineralogia 
da argila, porcentagem de material orgânico, química da água (pH, salinidade) e até histórico (reológico) 
e técnica de medição. 

 Pode-se fazer distinção entre lama fluida e lama plástica, como mostrado na Figura 6.5. (apresentada 
em Pianc 121, de 2014, a partir de Galichon et al., 1990), definidas como

 – lama fluida com reduzida fração de sólidos (massa específica baixa) é uma suspensão livre similar 
   à água (às vezes chamada de “água negra”), com viscosidade e tensão de escoamento que não 
   dependem, ou dependem só ligeiramente, da massa específica. 
 – lama plástica com fração de sólidos mais elevada (massa específica mais alta) é um depósito de 
   sedimentos com propriedades reológicas não newtonianas, que dependem muito da massa especí- 
   fica. Além do comportamento viscoso, esse tipo de lama apresenta comportamento elástico 
   comparável a um solo. Essa combinação é denominada viscoelasticidade (ou elastoviscosidade). 

 Um exemplo de perfis reológicos e de massa específica em depósitos de lama solta é mostrado na 
Figura 6.6. (apresentada em Pianc 121, de 2014, a partir de De Meyer e Malherbe, 1987) em função da 
profundidade. A massa específica aumenta com a profundidade de forma irregular, observando-se trechos em 
que a massa específica não aumenta com a profundidade. Por outro lado, a curva inicial de rigidez mostra 
claramente o nível de transição reológica. Na Figura 6.6., um primeiro salto no perfil reológico de pequena 
amplitude ocorre a menos de 0,5m abaixo da interface água-lama, enquanto uma segunda e mais drástica 
transição é observada à profundidade de 3 a 4m abaixo da interface água-lama. 
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Figura 6.2. Distinção entre lama fluida e lama plástica (Pianc 121, 2014, p. 225) 

 

 
Figura 6.3. Perfis reológico e de massa específica (Pianc 121, 2014, p. 225) 

 

A Figura 6.7. (apresentada em Pianc 121, de 2014, a partir de Vantorre et al., 2006) mostra 
esquematicamente um exemplo de perfil reológico de um fundo com lama, destacando que a 
interface água-lama é identificada por um sinal de 210kHz a pouco mais de 12,5 metros de 
profundidade, e que a 13 metros (cerca de 0,5 metro abaixo da interface água-lama) e a 16 
metros aparecem duas transições reológicas.  
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Figura 6.5. Distinção entre lama fluida e lama plástica (Pianc 121, 2014, p. 225)
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Figura 6.3. Perfis reológico e de massa específica (Pianc 121, 2014, p. 225) 

 

A Figura 6.7. (apresentada em Pianc 121, de 2014, a partir de Vantorre et al., 2006) mostra 
esquematicamente um exemplo de perfil reológico de um fundo com lama, destacando que a 
interface água-lama é identificada por um sinal de 210kHz a pouco mais de 12,5 metros de 
profundidade, e que a 13 metros (cerca de 0,5 metro abaixo da interface água-lama) e a 16 
metros aparecem duas transições reológicas.  
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 A Figura 6.7. (apresentada em Pianc 121, de 2014, a partir de Vantorre et al., 2006) mostra 
esquematicamente um exemplo de perfil reológico de um fundo com lama, destacando que a interface 
água-lama é identificada por um sinal de 210kHz a pouco mais de 12,5 metros de profundidade, e que a 13 
metros (cerca de 0,5 metro abaixo da interface água-lama) e a 16 metros aparecem duas transições reológicas. 

Figura 6.7. Exemplo de comportamento reológico com a profundidade (Pianc 121, 2014, p. 226)

 
Figura 6.7. Exemplo de comportamento reológico com a profundidade (Pianc 121, 2014, p. 226) 
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CAPÍTULO 7
Classificação Geral dos Navios Mercantes

7.1. Introdução 

 O mais antigo meio de transporte conhecido é o marítimo, que aparece na história dos vikings e 
de outras importantes civilizações, além de, na era das navegações, ter permitido que os países europeus 
descobrissem novas terras e as utilizassem em seu benefício. 

 A necessidade do transporte evoluiu muito e tornou-se cada vez maior, e, com isso, as embarcações 
empenhadas na navegação evoluíram muito também. Embarcações antes movidas a vela e remo evoluíram 
para o carvão e hoje são movimentadas por derivados do petróleo, alcançando velocidades muito superiores. 
Do mesmo modo, evoluiu também a capacidade de carga − hoje temos os navios classe Chinamax, por 
exemplo, o NM Vale Brasil, com 362 metros de comprimento entre perpendiculares, e capacidade de carga 
de 400 mil toneladas, enquanto os primeiros navios cargueiros tinham capacidade para 1.000 toneladas 
(Prandi, 2013).

 De acordo com o site oficial do governo brasileiro, em 2017 o transporte marítimo foi responsável por 
levar 90% dos produtos brasileiros ao exterior. Segundo a International Chamber of  Shipping, no mesmo 
ano o transporte marítimo foi responsável por mais de 90% do comércio internacional (Essencial para o 
comércio exterior, transporte marítimo avança no Brasil).

 Esses dados são por si suficientes no sentido de mostrar a atual importância do transporte marítimo 
para a economia mundial. Junto com essa importância e com a diversificação das cargas a transportar, 
bem como com as finalidades das embarcações, surgiram diversas classes de navio.

 Outro fator de grande importância para o surgimento de novas classes dos navios está no potencial 
aumento da capacidade de carga, com o correspondente aumento das dimensões dos navios. 

 Os navios de carga vêm sendo modernizados ao longo dos anos visando transportar volumes cada vez 
maiores. Os avanços em relação à economia de combustível, à redução da emissão de CO² e à segurança da 
navegação possibilitaram projetar navios de maiores dimensões, o que, consequentemente, reduziu o custo 
do frete marítimo.

 Tomando como exemplo os navios contêineros, na década de 1970 a classe tinha capacidade de 
transporte de 3 mil TEU, podendo hoje ultrapassar 20 mil TEU. Para receber esses gigantes dos mares, 
que podem ter até 400m de comprimento e 60m de largura, as instalações portuárias precisam se adaptar 
constantemente, acompanhando o aumento do tamanho dos navios.

 Um dos maiores desafios que os portos e canais enfrentam está relacionado ao calado dos navios, 
ou seja, a profundidade das vias de acesso e berços de atracação. Para manter ou aumentar a profundidade 
de seus canais de navegação, berços e acessos, os portos realizam obras de dragagem de manutenção ou 
aprofundamento.
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 É devido a essa questão que existe uma barreira quanto ao aumento dos navios. Lançar navios com 
dimensões cada vez maiores aumenta sua capacidade de carga, gerando também a diminuição do frete. 
Mas, na contramão, diminui a operacionalidade do navio, que tem cada vez menos opções de rotas a seguir 
e portos que atendam a suas dimensões. Um exemplo de rompimento dessa barreira foi o lançamento de 
navios Pós-Panamax, que será tratado mais adiante. Havia receio por parte dos armadores de lançar navios 
que não pudessem acessar o Canal do Panamá devido às dimensões, o que causaria alterações nas rotas e 
distâncias a navegar. Simultaneamente, contudo, existia a necessidade crescente de navios que comportassem 
mais carga, e foi essa necessidade que determinou o surgimento da classe. 

 Outra barreira quanto ao aumento das dimensões dos navios é a potência da propulsão. A velocidade 
de cruzeiro dos navios é fator muito importante para agilidade da entrega da carga, porém o aumento da 
potência da propulsão faz saltar o consumo de combustível. Dessa forma, os custos operacionais do navio 
são muito mais elevados e, consequentemente, o frete volta a aumentar. 

 De forma geral, para dobrar a velocidade da embarcação, é necessária uma potência de propulsão, 
pelo menos, oito vezes maior. 

 Da mesma forma, ao reduzir a velocidade da embarcação em 10%, pode-se reduzir cerca de 25% 
do consumo de combustível para uma determinada condição de viagem. 

 Podemos concluir então que para o aumento das dimensões dos navios e da potência de sua 
propulsão é necessário adotar rotas alternativas, portos que aceitem tais dimensões e outras formas 
de amenizar o consumo excessivo de combustível, como o controle do calado e trim mais econômico 
para aquela viagem. 

 Essas são barreiras para o aumento dos navios que vêm sendo superadas ao longo do tempo. Mas 
há ainda muitos desafios no caminho. 

 A classificação dos navios hoje em dia está, essencialmente, relacionada a sua atividade fim − quando 
cargueiro, ao tipo de carga que transporta, ao tráfego e a seu volume máximo de carga. Podemos exemplificar 
com o diagrama a seguir 
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 O objetivo deste capítulo é diferenciar os navios dentro dessas características e comparar suas 
evoluções ao longo do tempo. 

7.2. Navios de passageiro/cruzeiros 

 Esse tipo de navio destinado ao transporte de passageiros tornou-se uma importante opção de turismo/
entretenimento ao redor do mundo. 

 As principais diferenças entre essa classe e aquelas voltadas para o transporte de cargas sólidas e 
líquidas são a grande quantidade de acomodações que esses navios oferecem, o casco branco, a grande 
quantidade de peso nos conveses superiores e a alta tecnologia visando evitar balanços desconfortáveis para 
os passageiros, dada a elevada altura metacêntrica (representada pela sigla GM). 

 Os primeiros navios a cruzar os oceanos não tinham como foco o transporte de passageiros, mas sim 
o transporte de cargas. Aos poucos, porém, começaram a atender apenas passageiros e não mais cargas e 
correspondências. 

 Em 1891 Albert Ballin lançou o primeiro navio cruzeiro exclusivamente dedicado a passageiros, 
batizado como Augusta Victoria, e deu o pontapé inicial nessa atualmente enorme indústria. Em janeiro o 
navio iniciou sua viagem inaugural, partindo de Cuxhaven com 174 convidados e 245 tripulantes. 

 Albert Ballin, da Hapag-Lloyd, não foi, contudo, pioneiro na oferta de cruzeiros. Dez anos antes, o 
navio Ceylon, foi comprado para realizar a primeira viagem de volta ao mundo, finalizada em 1883.
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 Em 1894, do outro lado do oceano, a Companhia Quebec Steamship começou a operar “Cruzeiros 
Especiais” partindo de Nova York. O sucesso foi tamanho, que no ano seguinte a companhia dedicou três 
navios para operar esse tipo de viagem (Chronology of  ocean liners and cruise ships).

 A companhia White Star Line lançou os mais luxuosos navios de passageiros, completos, com piscina 
e campo de golfe, o Olympic e o Titanic. O conforto dos passageiros foi priorizado em relação à velocidade, 
gerando navios com maior boca e mais estáveis. 

 Em 1911 houve o lançamento do Titanic, maior navio de passageiros da época, com 269m de 
comprimento e 28m de boca. Em 10 de abril de 1912, após suas provas de mar, o navio iniciou sua primeira 
viagem, com 2.207 passageiros e tripulantes. Na noite de 14 de abril de 1912 o navio colidiu com um iceberg, 
afundando durante a madrugada e causando a morte de mais de 1.500 pessoas (Brief  history of  the 
passenger ship and cruise industry).

 A Primeira Guerra Mundial interrompeu o desenvolvimento dessa classe de navios. Após a guerra, 
entre 1920 e 1940 foram considerados os anos mais luxuosos para essa classe.

 Em 1922 o primeiro cruzeiro oficial ao redor do mundo foi realizado pelo navio Laconia, com todas 
as acomodações de primeira classe. 

 Com a Segunda Guerra Mundial, mais uma vez essa classe de navios teve seu crescimento estagnado. 
E, em seguida, com o advento da aviação, os cruzeiros, utilizados para viagens entre continentes em sua 
maioria, viram seu mercado chegar ao fim. 

 Em 1960 inicia-se a indústria de cruzeiros moderna. Concentrada em viagens de férias, especialmente 
pelo Caribe, criou a imagem de diversão nos navios. Surgiram diversas opções de entretenimento, com foco 
na viagem em si (Papanikolaou et al., 2010).

 Desde a década de 1970 esse tipo de embarcação evoluiu muito em relação ao tamanho e à 
capacidade de passageiros e, devido a esse fato, foi categorizado de acordo com suas características. 

7.2.1. Primeira geração – RoPax pequena

 RoPax são embarcações que conjugam as funções de Ro-Ro e navio de passageiro. As de primeira 
geração são pequenas balsas que transportam carros em seu convés principal. Têm capacidade para cerca 
de 240 carros particulares e 800 passageiros, além da tripulação de até 50 pessoas.

 Suas dimensões são

Albert Ballin, da Hapag-Lloyd, não foi, contudo, pioneiro na oferta de cruzeiros. Dez anos 
antes, o navio Ceylon, foi comprado para realizar a primeira viagem de volta ao mundo, 
finalizada em 1883. 

Em 1894, do outro lado do oceano, a Companhia Quebec Steamship começou a operar 
“Cruzeiros Especiais” partindo de Nova York. O sucesso foi tamanho, que no ano seguinte a 
companhia dedicou três navios para operar esse tipo de viagem [3]. 

A companhia White Star Line lançou os mais luxuosos navios de passageiros, completos, 
com piscina e campo de golfe, o Olympic e o Titanic. O conforto dos passageiros foi priorizado 
em relação à velocidade, gerando navios com maior boca e mais estáveis.  

Em 1911 houve o lançamento do Titanic, maior navio de passageiros da época, com 269m 
de comprimento e 28m de boca. Em 10 de abril de 1912, após suas provas de mar, o navio 
iniciou sua primeira viagem, com 2.207 passageiros e tripulantes. Na noite de 14 de abril de 
1912 o navio colidiu com um iceberg, afundando durante a madrugada e causando a morte de 
mais de 1.500 pessoas [4]. 

A Primeira Guerra Mundial interrompeu o desenvolvimento dessa classe de navios. Após a 
guerra, entre 1920 e 1940 foram considerados os anos mais luxuosos para essa classe. 

Em 1922 o primeiro cruzeiro oficial ao redor do mundo foi realizado pelo navio Laconia, 
com todas as acomodações de primeira classe.  

Com a Segunda Guerra Mundial, mais uma vez essa classe de navios teve seu crescimento 
estagnado. E, em seguida, com o advento da aviação, os cruzeiros, utilizados para viagens 
entre continentes em sua maioria, viram seu mercado chegar ao fim.  

Em 1960 inicia-se a indústria de cruzeiros moderna. Concentrada em viagens de férias, 
especialmente pelo Caribe, criou a imagem de diversão nos navios. Surgiram diversas opções 
de entretenimento, com foco na viagem em si [5] (Papanikolaou et al., 2010). 

Desde a década de 1970 esse tipo de embarcação evoluiu muito em relação ao tamanho e 
à capacidade de passageiros e, devido a esse fato, foi categorizado de acordo com suas 
características.  

 

7.2.1. Primeira geração – RoPax pequena 

RoPax são embarcações que conjugam as funções de Ro-Ro e navio de passageiro. As de 
primeira geração são pequenas balsas que transportam carros em seu convés principal. Têm 
capacidade para cerca de 240 carros particulares e 800 passageiros, além da tripulação de até 
50 pessoas. 

Suas dimensões são: 

Comprimento 120m 

Boca 22m 

Calado máximo 5,20m 

Número de passageiros 800 passageiros 
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7.2.2. Segunda geração – RoPax pequena

 São também embarcações que conjugam as funções de Ro-Ro e navio de passageiro. Essas, 
porém, têm uma plataforma de carros elevada, e sua popa é utilizada como rampa de embarque. Têm 
capacidade para transporte de 153 carros particulares ou 19 caminhões e três carros, além de, no máximo, 
800 passageiros, somados a 28 tripulantes. 

 Suas dimensões são

7.2.3. Média RoPax

 Embarcação para viagens internacionais curtas. Tem dois conveses para veículos e uma garagem no 
piso inferior, e capacidade para 2.080 passageiros e tripulação de até 120 pessoas. 

 Suas dimensões são

7.2.4. Grande RoPax 

 Trata-se de grande e moderna balsa de cruzeiro, com convés Ro-Ro para caminhões e reboques, 
porão para carros de passeio e convés adicional na superestrutura. Possui um grande número de camarotes 
e espaços públicos para comodidade dos até 3.300 passageiros que pode transportar, somados a no máximo 
200 tripulantes.

 Suas dimensões são 

7.2.2. Segunda geração – RoPax pequena 

São também embarcações que conjugam as funções de Ro-Ro e navio de passageiro. Essas, 
porém, têm uma plataforma de carros elevada, e sua popa é utilizada como rampa de 
embarque. Têm capacidade para transporte de 153 carros particulares ou 19 caminhões e três 
carros, além de, no máximo, 800 passageiros, somados a 28 tripulantes.  

Suas dimensões são:  

Comprimento 89m 

Boca  16,40m 

Calado máximo 4m 

Número de passageiros  800 passageiros 

 

7.2.3. Médio RoPax 

Embarcação para viagens internacionais curtas. Tem dois conveses para veículos e uma 
garagem no piso inferior, e capacidade para 2.080 passageiros e tripulação de até 120 pessoas.  

Suas dimensões são:  

Comprimento 162,85m 

Boca  27,60m 

Calado máximo 7m 

Número de passageiros  2.080 passageiros 

 

7.2.4. Grande RoPax  

Trata-se de grande e moderna balsa de cruzeiro, com convés Ro-Ro para caminhões e 
reboques, porão para carros de passeio e convés adicional na superestrutura. Possui um 
grande número de camarotes e espaços públicos para comodidade dos até 3.300 passageiros 
que pode transportar, somados a no máximo 200 tripulantes. 

Suas dimensões sâo:  

Comprimento 214,32m 

Boca  33,60m 

Calado máximo 6,70m 

Número de passageiros  3.300 passageiros 

 

7.2.5. Navios Panamax 

O termo Panamax designa os navios construídos com o objetivo de cruzar o Canal do 
Panamá, tendo por isso dimensões máximas adequadas às dimensões do canal, até 2016; 
dentre essas dimensões, destaca-se especialmente a boca que tipicamente chegava a 32,20m 
até 2016. Em 2016 foram construídas novas eclusas para aumentar o fluxo de embarcações do 
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7.2.5. Navios Panamax 

O termo Panamax designa os navios construídos com o objetivo de cruzar o Canal do 
Panamá, tendo por isso dimensões máximas adequadas às dimensões do canal, até 2016; 
dentre essas dimensões, destaca-se especialmente a boca que tipicamente chegava a 32,20m 
até 2016. Em 2016 foram construídas novas eclusas para aumentar o fluxo de embarcações do 
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7.2.5. Navios Panamax

 O termo Panamax designa os navios construídos com o objetivo de cruzar o Canal do Panamá, tendo 
por isso dimensões máximas adequadas às dimensões do canal, até 2016; dentre essas dimensões, destaca-se 
especialmente a boca que tipicamente chegava a 32,20m até 2016. Em 2016 foram construídas novas eclusas 
para aumentar o fluxo de embarcações do canal, maiores do que as dessa classe de navio. A capacidade de 
passageiros para essas embarcações passa dos 3.000 passageiros, somados a até 1.000 tripulantes.

 Suas dimensões são

7.2.6. Navios Pós-Panamax

 É um moderno navio de passageiros, construído para viagens ao redor do mundo, que ultrapassa as 
dimensões do Canal do Panamá. Tem capacidade para mais de 5.400 pessoas a bordo, 4.200 passageiros e 
1.200 tripulantes. O objetivo dessa classe de navios é o maior aproveitamento do espaço, para economia em 
escala em suas viagens. 

 Suas dimensões são

canal, maiores do que as dessa classe de navio. A capacidade de passageiros para essas 
embarcações passa dos 3.000 passageiros, somados a até 1.000 tripulantes. 

Suas dimensões são:  

Comprimento 294m 

Boca  32,20m 

Calado máximo 8m 

Número de passageiros  3.000 passageiros 

 

7.2.6. Navios Pós-Panamax 

É um moderno navio de passageiros, construído para viagens ao redor do mundo, que 
ultrapassa as dimensões do Canal do Panamá. Tem capacidade para mais de 5.600 pessoas a 
bordo, 4.200 passageiros e 1.200 tripulantes. O objetivo dessa classe de navios é o maior 
aproveitamento do espaço, para economia em escala em suas viagens.  

Suas dimensões são:  

Comprimento 360m 

Boca  55m 

Calado máximo 9,20m 

Número de passageiros  4.200 passageiros 

 

7.3. Navios conteineiros (ou porta-contêineres) 
Os navios conteineiros são preparados para a estiva de contêineres intermodais, por meio 

de cell guides, que são guias nos seus porões, e por meio de peação acima dos seus tampões. 
Têm rápida ação de carga e descarga, e sua capacidade total de carga, medida em TEU, 
cresceu de forma significativa nos últimos 60 anos, desde seu surgimento.  

Desde o início do processo de conteinerização, em meados da década de 1950, essa classe 
de navios passou por seis ondas de mudança, cada uma representando uma nova geração de 
navios.  

O primeiro conteineiro veio da adaptação de um navio-tanque militar utilizado na Segunda 
Guerra Mundial denominado Ideal-X.  

A primeira geração de conteineiros surgiu da adaptação de navios-tanque e navios de 
carga geral. No início da década de 1960 o contêiner era uma forma de transporte que estava 
provando ter operação de menor custo e menor risco. Os navios, em sua maioria, possuíam 
seus próprios guindastes, uma vez que a maior parte dos terminais ainda não estava equipada 
para manusear os contêineres. Sendo relativamente lentos, esses navios só podiam 
transportar em seus conveses carga unitizada.  

No início da década de 1970 os contêineres começaram a ser utilizados em larga escala e, 
assim, surgiram os primeiros navios FCC, totalmente dedicados ao transporte de contêineres.  

canal, maiores do que as dessa classe de navio. A capacidade de passageiros para essas 
embarcações passa dos 3.000 passageiros, somados a até 1.000 tripulantes. 

Suas dimensões são:  

Comprimento 294m 

Boca  32,20m 

Calado máximo 8m 

Número de passageiros  3.000 passageiros 

 

7.2.6. Navios Pós-Panamax 

É um moderno navio de passageiros, construído para viagens ao redor do mundo, que 
ultrapassa as dimensões do Canal do Panamá. Tem capacidade para mais de 5.600 pessoas a 
bordo, 4.200 passageiros e 1.200 tripulantes. O objetivo dessa classe de navios é o maior 
aproveitamento do espaço, para economia em escala em suas viagens.  

Suas dimensões são:  

Comprimento 360m 

Boca  55m 

Calado máximo 9,20m 

Número de passageiros  4.200 passageiros 

 

7.3. Navios conteineiros (ou porta-contêineres) 
Os navios conteineiros são preparados para a estiva de contêineres intermodais, por meio 

de cell guides, que são guias nos seus porões, e por meio de peação acima dos seus tampões. 
Têm rápida ação de carga e descarga, e sua capacidade total de carga, medida em TEU, 
cresceu de forma significativa nos últimos 60 anos, desde seu surgimento.  

Desde o início do processo de conteinerização, em meados da década de 1950, essa classe 
de navios passou por seis ondas de mudança, cada uma representando uma nova geração de 
navios.  

O primeiro conteineiro veio da adaptação de um navio-tanque militar utilizado na Segunda 
Guerra Mundial denominado Ideal-X.  

A primeira geração de conteineiros surgiu da adaptação de navios-tanque e navios de 
carga geral. No início da década de 1960 o contêiner era uma forma de transporte que estava 
provando ter operação de menor custo e menor risco. Os navios, em sua maioria, possuíam 
seus próprios guindastes, uma vez que a maior parte dos terminais ainda não estava equipada 
para manusear os contêineres. Sendo relativamente lentos, esses navios só podiam 
transportar em seus conveses carga unitizada.  

No início da década de 1970 os contêineres começaram a ser utilizados em larga escala e, 
assim, surgiram os primeiros navios FCC, totalmente dedicados ao transporte de contêineres.  
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7.3. Navios contêineros (ou porta-contêineres)

 Os navios contêineros são preparados para a estiva de contêineres intermodais, por meio de cell guides, 
que são guias nos seus porões, e por meio de peação acima dos seus tampões. Têm rápida ação de carga e 
descarga, e sua capacidade total de carga, medida em TEU, cresceu de forma significativa nos últimos 60 
anos, desde seu surgimento. 

 Desde o início do processo de conteinerização, em meados da década de 1950, essa classe de navios 
passou por seis ondas de mudança, cada uma representando uma nova geração de navios. 

 O primeiro contêinero veio da adaptação de um navio-tanque militar utilizado na Segunda Guerra 
Mundial denominado Ideal-X. 

 A primeira geração de contêineros surgiu da adaptação de navios-tanque e navios de carga geral. 
No início da década de 1960 o contêiner era uma forma de transporte que estava provando ter operação 
de menor custo e menor risco. Os navios, em sua maioria, possuíam seus próprios guindastes, uma vez que 
a maior parte dos terminais ainda não estava equipada para manusear os contêineres. Sendo relativamente 
lentos, esses navios só podiam transportar em seus conveses carga unitizada. 

 No início da década de 1970 os contêineres começaram a ser utilizados em larga escala e, assim, 
surgiram os primeiros navios FCC, totalmente dedicados ao transporte de contêineres. 

7.3.1. FCC – full container carrier

 É a designação utilizada para identificar navios dedicados exclusivamente ao transporte de contêineres, 
que constituem a segunda geração de navios contêineros, não mais adaptados de outras classes de navios. 
 
 As primeiras unidades dessa classe eram denominadas C7 e foram lançadas em 1968. 

 No geral os navios dessa classe podem levar duas alturas a mais de contêineres no convés em relação 
às alturas de seus porões. 

 De um modo geral, os guindastes foram removidos, para que mais contêineres pudessem ser 
transportados, mas ainda hoje existem exceções, no caso de embarcações especializadas. 

 Esses navios eram mais rápidos, podendo atingir velocidades entre 20 e 24 nós, o que ainda se 
mantém como referência para navios contêineros. 

7.3.2. REFC – reefer container vessel

 São navios com grande capacidade reservada para contêineres refrigerados, no mínimo a metade de 
sua capacidade total de transporte.
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7.3.3. Feeder ships – navios coletores

 Trata-se de navios de médio porte que têm como função principal transportar contêineres de 
terminais menores para um terminal central, no qual serão carregados em um navio maior. 

7.3.3.1. Small feeder

 Com capacidade usual entre 100 e 500TEU. Ou seja, capacidade para entre 100 e 500 contêineres 
de 20 pés. 

7.3.3.2. Feeder

 Com capacidade usual entre 500 e 1.500TEU. 

7.3.3.3. Feedermax

 Com capacidade de até 3.000TEU.

7.3.4. Panamax

 São navios construídos para a passagem no Canal do Panamá, tendo por isso medidas máximas de 
comprimento, calado e boca. Essas medidas ficaram conhecidas como padrão Panamá (Panama standard, 
em inglês). O comprimento não deve passar de 294,13m, a boca de 32,31m, e o calado de 12,04m na marca 
de águas tropicais. 

 Na década de 1980 grandes crescimentos econômicos impulsionaram a necessidade de aumento 
dos contêineros. Ou seja, o maior número de contêineres sendo transportado pelo menor valor possível 
por TEU.

 Sua capacidade varia entre 3.000 e 5.100TEU. 

7.3.5. Post-Panamax I e II

 São navios com dimensões acima das aceitas no Canal do Panamá. Devido a esse fato têm maior 
capacidade, usualmente superior a 4.500TEU. 

 Ultrapassar as medidas do Canal do Panamá era considerado risco para a operacionalidade dos navios 
e necessidade de infraestrutura maior, além de constituir limitações de portos de escala devido ao calado. 

 Em 1988 o primeiro contêinero a ultrapassar os 32,3m de boca do canal foi lançado, inaugurando 
a classe APL C10, com capacidade de 4.500TEU. 

 Em 1996 navios totalmente fora das medidas do Canal do Panamá foram lançados, com capacidades 
alcançando 6.600TEU.
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 Uma vez superado o limiar do Canal do Panamá, os navios cresceram rapidamente, com capacidade 
atingindo 8.000TEU (Post-Panamax II). 

 Restrições quanto ao calado tornaram-se problemáticas devido a esse crescimento, pressionando os 
portos a realizar dragagens para acomodar esses navios.

7.3.6. New Panamax 

 Foram construídas novas eclusas no Canal do Panamá com maior capacidade, devido ao grande 
fluxo local e à crescente capacidade dos navios. Os New Panamax foram projetados para ser compatíveis 
com as dimensões das novas eclusas, inauguradas em junho de 2016. Após a construção, as novas dimensões 
máximas do canal passaram a ser 366m de comprimento, 49m de boca e 15,2m de calado. Dessa forma, 
passaram a navegar pelo Canal do Panamá navios contêineros com capacidade de até 12.500TEU. 

 Esses navios são capazes de estabelecer rotas principalmente entre, de um lado, as Américas e o Caribe, 
e, de outro, a Europa e a Ásia. São navios ainda atuais com grandes perspectivas de se tornar o padrão de 
infraestrutura dos portos por décadas.

7.3.7. ULCS – Ultra large container ship

 Navios com capacidade superior a 11.000TEU. Seu comprimento ultrapassa os 366m da classe 
anterior e aproxima-se dos 400m. 

 Em 2006 surgiu uma terceira classe de navios Post-Panamax, quando a empresa de navegação Maersk 
lançou seu navio Emma Maersk, da classe E, cuja capacidade varia entre 11.000 e 14.500TEU. 

 Essa classe recebeu a denominação Ultra large container ships, visto que ultrapassa as dimensões das 
novas eclusas do Canal do Panamá. 

 Uma extensão ainda maior desses navios, em 2017, fez com que a empresa Maersk lançasse sua 
nova classe de navios, Triple E, com capacidade de 18.000TEU. No mesmo ano, uma nova expansão dessa 
classe de navios fez com que sua capacidade ultrapassasse os 20.000TEU. Dessa forma, esses navios se estão 
aproximando dos limites do Canal de Suez, com o risco de baixar drasticamente seu valor comercial. 

 Existem projetos de navios ainda maiores, com capacidades entre 27.000 e 30.000TEU, como o 
Malacca Max, mas suas construções não são esperadas para acontecer até que o fluxo de carga aumente nas 
restritas rotas que poderiam atender.

 A velocidade de referência dos contêineros, como já dito, está estagnada entre 20 e 25 nós, e é 
improvável que aumente devido ao consumo de combustível que demandaria. As vantagens de aumentar a 
velocidade desses navios não compensariam as decorrentes altas no preço do frete.

 Existem, aliás, companhias de navegação que preferem adotar velocidades menores, de até 20 nós, 
devido a altas nos preços do bunker. 
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 Cada geração de navios vem enfrentando baixas na quantidade de portos em que pode operar, 
devido a restrições quanto a calado e equipamentos. Para fins de economia em escala, companhias de 
navegação são incentivadas a construir navios cada vez maiores, porém portos e canais precisam investir grandes 
quantidades de dinheiro para os acomodar. 

 É devido a essa dificuldade que existem ainda hoje os citados navios coletores, mais flexíveis em 
relação aos portos que podem demandar e ao mercado que podem atender. Em contrapartida, as restrições 
no aumento de economia em escala em navios contêineros são geradas mais por fatores comerciais do que 
por restrições técnicas (Evolution of  containers ship).

7.4. Navios-tanque

 Os navios-tanque têm como função principal o transporte de derivados do petróleo em grandes 
quantidades. Alguns têm a capacidade de aquecer suas cargas. Os navios-tanque atuais são dotados de 
duplo-fundo e casco duplo como proteções extras contra vazamento de óleo no caso de abalroamentos, 
colisões e encalhes. Seus equipamentos diferenciais são mangotes, válvulas e bombas de carga, que realizam 
a transferência da carga para terminais em terra ou monoboias. 

 Após a Segunda Guerra Mundial grande parte dos navios-tanque possuía capacidade de 16.000TPB. 
No início da década de 1950 o porte bruto médio havia saltado para 30.000TPB, e esses navios eram 
chamados de supertanques (supertankers, em inglês). Navios maiores subsequentes eram chamados de navios 
mamute (mammoth tankers, em inglês) (Naval Encyclopedia, Bulk Carriers).

 Esses navios têm duas principais categorias de carga

 – Produtos – são os derivados do petróleo, como querosene, gasolina etc.
 – Óleo cru – é o transporte do óleo cru para a refinaria. 
 – Cargas químicas – cargas em sua maioria inflamáveis e/ou tóxicas.

 No caso dos navios químicos, cada tanque tem seu próprio sistema de carga e descarga, com 
bombas separadas. Devido a essa característica, esse tipo de navio pode transportar vários tipos de carga 
simultaneamente.

 O óleo cru pode ser diferenciado pela região de que é extraído 

 • Europa/Mar do Norte – produto leve, viscosidade reduzida, preto;
 • Oeste da África – mais viscoso que o do norte da Europa, torna-se mais viscoso em temperaturas 
   inferiores a 19 graus centígrados e rapidamente volátil sob temperaturas superiores a 27 graus  
   centígrados;
 • América do Sul – produto pesado, viscoso;
 • Golfo Pérsico – produto pesado, também viscoso;
 • Ásia/China – produto muito pesado.
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 A classificação de produto leve e pesado dá-se por seu grau API, classificação muito utilizada e que 
se baseia na propriedade física da densidade do petróleo, estabelecida pelo American Petroleum Institute 
(API) (Ventura). A tabela abaixo apresenta a classificação API (Santos et al.).

 Os navios que transportam produtos podem ser subdivididos em “limpos” − os que transportam 
produtos “brancos”, como gasolina, querosene e diesel – e de “óleo preto” – os que transportam matéria-
prima intermediária, como gasóleo de vácuo e bunker. 

 Outra classe de navios específica para o transporte de petróleo de campos offshore é a dos shuttle tankers. 
São equipados com um sistema de carga e descarga compatível com sua área de atuação e normalmente 
possuem sistema de posicionamento dinâmico (dynamic positioning). O sistema de posicionamento dinâmico 
tem a função de manter a posição relativa do navio em relação à plataforma de produção, compensando os 
três graus de liberdade do navio que não possui restauração automática: o sway, o surge e o yaw. 

 As maiores classes desses navios habitualmente transportam óleo cru por longas distâncias. Por 
exemplo, do Golfo Arábico para os Estados Unidos ou da Europa para o Extremo Oriente.  

 Tais navios, quanto ao tamanho e capacidade de óleo para transporte, podem ser classificados em 
(Karini Rodrigues) 

7.4.1. Costeiros

 São navios de porte bruto de até 50.000 toneladas, utilizados principalmente no transporte de 
produtos do petróleo. Devem ser construídos com o casco duplo obrigatório e todas as demais exigências 
para o transporte seguro de óleo. 

 Suas dimensões são

 

No caso dos navios químicos, cada tanque tem seu próprio sistema de carga e descarga, 
com bombas separadas. Devido a essa característica, esse tipo de navio pode transportar 
vários tipos de carga simultaneamente. 

O óleo cru pode ser diferenciado pela região de que é extraído:  

• Europa/Mar do Norte – produto leve, viscosidade reduzida, preto; 
• Oeste da África – mais viscoso que o do norte da Europa, torna-se mais viscoso em 

temperaturas inferiores a 19°C e rapidamente volátil sob temperaturas superiores 
a 27°C; 

• América do Sul – produto pesado, viscoso; 
• Golfo Pérsico – produto pesado, também viscoso; 
• Ásia/China – produto muito pesado. 

 

A classificação de produto leve e pesado dá-se por seu grau API, classificação muito 
utilizada e que se baseia na propriedade física da densidade do petróleo, estabelecida pelo 
American Petroleum Institute (API) [8]. A tabela abaixo apresenta a classificação API [9]: 

Classificação do Óleo °API 

Leve °API ≥ 31 

Médio 22 ≤ API < 31 

Pesado 10 ≤ API < 22 

Muito pesado °API ≤ 10  

 

Os navios que transportam produtos podem ser subdivididos em “limpos” − os que 
transportam produtos “brancos”, como gasolina, querosene e diesel – e de “óleo preto” – os 
que transportam matéria-prima intermediária, como gasóleo de vácuo e bunker.  

Outra classe de navios específica para o transporte de petróleo de campos offshore é a dos 
shuttle tankers. São equipados com um sistema de carga e descarga compatível com sua área 
de atuação e normalmente possuem sistema de posicionamento dinâmico (dynamic 
positioning). O sistema de posicionamento dinâmico tem a função de manter a posição relativa 
do navio em relação à plataforma de produção, compensando os três graus de liberdade do 
navio que não possui restauração automática: o sway, o surge e o yaw.  

As maiores classes desses navios habitualmente transportam óleo cru por longas 
distâncias. Por exemplo, do Golfo Arábico para os Estados Unidos ou da Europa para o Extremo 
Oriente.   

Tais navios, quanto ao tamanho e capacidade de óleo para transporte, podem ser 
classificados em [10]:  

 

7.4.1. Costeiros 

São navios de porte bruto de até 50.000 toneladas, utilizados principalmente no transporte 
de produtos do petróleo. Devem ser construídos com o casco duplo obrigatório e todas as 
demais exigências para o transporte seguro de óleo.  

Suas dimensões são:  

Comprimento  200m 

Boca 32,2m  

Calado  12,6m 

 

7.4.2. Panamax 

Como já visto com referência às outras classes de navio, é termo que designa os navios 
que, devido a suas dimensões, alcançaram o tamanho-limite para passar nas eclusas do Canal 
do Panamá até 2016, quando o canal foi ampliado. Seu porte bruto está entre 50.000 e 70.000 
toneladas e são, geralmente, utilizados para transporte de óleo cru.  

Suas dimensões são:  

Comprimento  272m 

Boca 32,2m  

Calado  8m 

 

7.4.3. Aframax 

São navios-petroleiros, destinados ao transporte de óleo cru. Possui uso amplo nas bacias 
dos mares Negro, do Norte, do Caribe, da China e Mediterrâneo. Originalmente usado como 
referência para navios com porte bruto acima de 79.999 toneladas pelo average freight rate 
assessment (AFRA). Atualmente utilizado para navios com porte entre 70.000 e 120.000TPB. 

Os portos e canais de alguns países que exportam petróleo, especialmente aqueles que 
não pertencem à OPEP, possuem dimensões pequenas para acomodar navios dos tipos VLCC e 
ULCC, que serão tratados a seguir; em razão disso, a classe Aframax costuma ser utilizada 
nesses casos.  

 

7.4.4. Suezmax 

Suezmax é um tipo de navio-petroleiro com dimensões que permitem sua passagem pelo 
Canal de Suez, com capacidade entre 125.000 e 180.000TPB, originalmente a capacidade 
máxima do Canal.  

Suas dimensões são:  

Comprimento  285m 

Boca 45m  
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7.4.2. Panamax

 Como já visto com referência às outras classes de navio, é termo que designa os navios que, devido a 
suas dimensões, alcançaram o tamanho-limite para passar nas eclusas do Canal do Panamá até 2016, quando 
o canal foi ampliado. Seu porte bruto está entre 50.000 e 70.000 toneladas, e são, geralmente, utilizados para 
transporte de óleo cru. 

 Suas dimensões são

 

7.4.3. Aframax

 São navios-petroleiros, destinados ao transporte de óleo cru. Possui uso amplo nas bacias dos mares 
Negro, do Norte, do Caribe, da China e Mediterrâneo. Originalmente usados como referência para navios 
com porte bruto acima de 79.999 toneladas pelo average freight rate assessment (Afra). Atualmente utilizado 
para navios com porte entre 70.000 e 120.000TPB.

 Os portos e canais de alguns países que exportam petróleo, especialmente aqueles que não pertencem 
à Opep, possuem dimensões pequenas para acomodar navios dos tipos VLCC e ULCC, que serão tratados 
a seguir; em razão disso, a classe Aframax costuma ser utilizada nesses casos. 

7.4.4. Suezmax

 Suezmax é um tipo de navio-petroleiro com dimensões que permitem sua passagem pelo Canal de 
Suez, com capacidade entre 125.000 e 180.000TPB, originalmente a capacidade máxima do canal. 

 Suas dimensões são 

7.4.1. Costeiros 

São navios de porte bruto de até 50.000 toneladas, utilizados principalmente no transporte 
de produtos do petróleo. Devem ser construídos com o casco duplo obrigatório e todas as 
demais exigências para o transporte seguro de óleo.  

Suas dimensões são:  

Comprimento  200m 

Boca 32,2m  

Calado  12,6m 

 

7.4.2. Panamax 

Como já visto com referência às outras classes de navio, é termo que designa os navios 
que, devido a suas dimensões, alcançaram o tamanho-limite para passar nas eclusas do Canal 
do Panamá até 2016, quando o canal foi ampliado. Seu porte bruto está entre 50.000 e 70.000 
toneladas e são, geralmente, utilizados para transporte de óleo cru.  

Suas dimensões são:  

Comprimento  272m 

Boca 32,2m  

Calado  8m 

 

7.4.3. Aframax 

São navios-petroleiros, destinados ao transporte de óleo cru. Possui uso amplo nas bacias 
dos mares Negro, do Norte, do Caribe, da China e Mediterrâneo. Originalmente usado como 
referência para navios com porte bruto acima de 79.999 toneladas pelo average freight rate 
assessment (AFRA). Atualmente utilizado para navios com porte entre 70.000 e 120.000TPB. 

Os portos e canais de alguns países que exportam petróleo, especialmente aqueles que 
não pertencem à OPEP, possuem dimensões pequenas para acomodar navios dos tipos VLCC e 
ULCC, que serão tratados a seguir; em razão disso, a classe Aframax costuma ser utilizada 
nesses casos.  

 

7.4.4. Suezmax 

Suezmax é um tipo de navio-petroleiro com dimensões que permitem sua passagem pelo 
Canal de Suez, com capacidade entre 125.000 e 180.000TPB, originalmente a capacidade 
máxima do Canal.  

Suas dimensões são:  

Comprimento  285m 

Boca 45m  

7.4.1. Costeiros 

São navios de porte bruto de até 50.000 toneladas, utilizados principalmente no transporte 
de produtos do petróleo. Devem ser construídos com o casco duplo obrigatório e todas as 
demais exigências para o transporte seguro de óleo.  

Suas dimensões são:  

Comprimento  200m 

Boca 32,2m  

Calado  12,6m 

 

7.4.2. Panamax 

Como já visto com referência às outras classes de navio, é termo que designa os navios 
que, devido a suas dimensões, alcançaram o tamanho-limite para passar nas eclusas do Canal 
do Panamá até 2016, quando o canal foi ampliado. Seu porte bruto está entre 50.000 e 70.000 
toneladas e são, geralmente, utilizados para transporte de óleo cru.  

Suas dimensões são:  

Comprimento  272m 

Boca 32,2m  

Calado  8m 

 

7.4.3. Aframax 

São navios-petroleiros, destinados ao transporte de óleo cru. Possui uso amplo nas bacias 
dos mares Negro, do Norte, do Caribe, da China e Mediterrâneo. Originalmente usado como 
referência para navios com porte bruto acima de 79.999 toneladas pelo average freight rate 
assessment (AFRA). Atualmente utilizado para navios com porte entre 70.000 e 120.000TPB. 

Os portos e canais de alguns países que exportam petróleo, especialmente aqueles que 
não pertencem à OPEP, possuem dimensões pequenas para acomodar navios dos tipos VLCC e 
ULCC, que serão tratados a seguir; em razão disso, a classe Aframax costuma ser utilizada 
nesses casos.  

 

7.4.4. Suezmax 

Suezmax é um tipo de navio-petroleiro com dimensões que permitem sua passagem pelo 
Canal de Suez, com capacidade entre 125.000 e 180.000TPB, originalmente a capacidade 
máxima do Canal.  

Suas dimensões são:  

Comprimento  285m 

Boca 45m  

Calado  23m 

 

7.4.5. VLCC – Very large crude carrier 

Com capacidade de até 320.000TPB, são normalmente utilizados para o transporte de óleo 
cru. Alguns podem ser acomodados pelas novas dimensões do canal de Suez. O comprimento 
usualmente varia entre 300 e 330 metros.  

Suas dimensões são:  

Comprimento  330m 

Boca 55m  

Calado  28m 

 

7.4.6. ULCC – Ultra large crude carrier 

Utilizados também no transporte de óleo cru, têm capacidade superior a 320.000TPB. O 
maior navio construído tem deadweight de 550.000 toneladas.  

Suas dimensões são:  

Comprimento  415m 

Boca 63m  

Calado  35m 

 

7.5. Navios gaseiros  
Essa classe de navios tem um código da IMO especialmente a ela dedicado, o International 

Code for Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (conhecido 
como “Gas Carrier Code”), adotado pela Resolução IMO MSC 5(48), aplicado a navios 
construídos após 01 de julho de 1998. 

Quanto ao tipo de carga, podem transportar quatro classes.  

A) Gás natural liquefeito (GNL)/Liquefied natural gas (LNG), em inglês, como metano, e 
gases químicos, como amônia e butadieno.  

B) Gás liquefeito de petróleo (GLP)/Liquefied petroleum gas (LPG), em inglês, tais como 
propano e butano.  

C) Eteno (Etileno) 
D) Gases químicos, como cloro, amônia e o monômero de cloreto de vinila (VCM).  

 

Em 1926 iniciou-se o transporte de GLP por navio, com dois petroleiros norte-americanos 
adaptados. Eles realizaram o transporte de butano e propano, em temperatura ambiente, o 
que não é apropriado. 
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 d. gases químicos, como cloro, amônia e o monômero de cloreto de vinila (VCM). 

 Em 1926 iniciou-se o transporte de GLP por navio, com dois petroleiros norte-americanos adaptados. 
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 Na Europa, a construção dessa classe de navios só aconteceu a partir da década de 1950.
 
 Havia, entretanto, um problema enfrentado por esses navios: seus tanques foram construídos com 
aço muito espesso e de elevada concentração de enxofre, o que os tornava quebradiços com a variação 
de temperatura. 

 Técnicas de refrigeração e metais mais resistentes à variação de temperatura possibilitaram o 
transporte de gases em temperaturas inferiores na forma de gases liquefeitos.

 Os primeiros navios semipressurizados possibilitaram também o transporte de gases sob menor 
pressão, fato conseguido pela redução de sua temperatura. Os primeiros entraram em operação em 1959. 
Já na década seguinte surgiram os primeiros navios totalmente refrigerados, para transporte de GLP, GNL 
e alguns gases químicos (Lelis).

 Seguem-se as principais classes de navio em relação ao tipo de carga e capacidade.

7.5.1. GLP/LPG

7.5.1.1. Navios costeiros 

 Navios de pequeno porte, com capacidade geralmente inferior a 6.000m³, empenhados em navegação 
de curtos cursos e no tráfego costeiro. 

7.5.1.2. Oceânicos 

 Navios de médio porte, com capacidade entre 20.000 e 60.000m³, completamente refrigerados, que 
atuam em rotas mais longas. 

7.5.1.3. VLGC – Very large gas carrier

 Navios de grande porte, com capacidade entre 75.000 e 100.000m³, também completamente 
refrigerados. 

7.5.2. GLP/LPG 

7.5.2.1. Small gas carrier

 Navios de pequeno porte, com capacidade entre 2.000 e 20.000m³.

7.5.2.2. Medium gas carrier

 Navios de médio porte, com capacidade geralmente entre 20.000 e 40.000m³.

7.5.2.3. Large gas carrier
 
 Navios de grande porte, com capacidade habitual entre 50.000 e 70.000m³.
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7.5.2.4. VLGC – Very large gas carrier

 Sua capacidade usualmente varia de 70.000 a 135.000m³. 

7.5.2.5. ULGC – Ultra large gas carrier

 Os maiores navios atualmente construídos têm capacidade para 265.000m³ e 350m de comprimento. 

7.6. Navios graneleiros 

 São navios construídos com o objetivo de transportar granel sólido, ou seja, materiais que não sejam 
líquidos ou gasosos, geralmente uniformes, transportados nos porões dos navios. 

 Atualmente os graneleiros atingem a marca de 15 a 20% da frota mundial. E seus principais riscos 
são a combustão espontânea da carga e sua saturação.

 Como em grande parte dos navios contêineros, essa classe não costuma possuir guindaste próprio para 
movimentação da carga. E, diferentemente dos navios-tanque, possuem grandes tampões em seus porões. 

 O primeiro navio construído para transporte de carga a granel de que se tem registro é o SS John 
Bowes, de 1852; foi para corte em 1933, após duas grandes reformas, em 1864 e 1883. 

 Para essa classe de navios foi lento o progresso, sob a forma de novos dispositivos para abertura e 
fechamento dos tampões e novos equipamentos de lastro.

 Com o advento da unitização da carga e o surgimento do primeiro navio contêinero, o transporte de 
cargas foi totalmente revolucionado. Apesar disso, os navios antigos de transporte foram usados até o final 
da década de 1980. E os graneleiros persistiram com a ajuda de sistemas de autocarregamento, sistema de 
lastro e o aumento da capacidade de carga dos navios. 

 Essa classe de navios pode ser dividida segundo a sua capacidade da seguinte forma (Cordon)

7.6.1. Handysize

 Navios de 25.000 até 39.000 toneladas de porte bruto, comumente chamados de small handies.

7.6.2. Handymax

 Navios com porte bruto variando entre 40.000 e 60.000 toneladas. A grande vantagem dessa classe 
de navios é que suas pequenas dimensões principais (comprimento total, boca e calado) permitem que 
demandem grande parte dos portos do mundo. 
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7.6.3. Panamax

 São os navios de maiores dimensões que podem acessar o Canal do Panamá. Com porte bruto 
variando entre 60.000 e 80.000 toneladas, não podem exceder as medidas: 294,13m de comprimento, 32,31m 
de boca e 12,04m de calado.

7.6.4. Post-Panamax

 Navios que possuem boca e calado com valores superiores aos permitidos pelas dimensões originais 
do Canal do Panamá, até a construção das novas eclusas, em 2016; seu porte bruto varia entre 80.000 e 
119.000 toneladas.

7.6.5. Capesize

 Navios com porte bruto superior a 120.000 toneladas. Recebem essa classificação porque, em viagens 
interoceânicas, não sendo capazes de acessar o Canal do Panamá, devido a suas dimensões, superiores às 
das eclusas do canal, necessitam passar pelo Cabo da Boa Esperança (Cape of  Good Hope, em inglês), na 
África do Sul, ou pelo Canal de Suez, no Egito. Aos navios que possuem as dimensões máximas do Canal 
de Suez se atribui a classificação Suezmax. 

7.6.6. VLOC – Very large ore carrier

 São navios gigantescos, dedicados usualmente ao transporte de minério de ferro. O porte bruto dessa 
classe varia entre 200.000 e 400.000 toneladas. 

 Os maiores navios graneleiros têm entre cinco e nove tampões e são equipados com guindastes entre 
um tampão e outro, para terminais com menos infraestrutura. O maior navio mineraleiro atual em porte 
bruto é o Vale Beijing, com 404.389t de DWT.
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CAPÍTULO 8
Análise de Risco no Planejamento Portuário

 Este capítulo concentra-se na análise de risco a ser realizada como parte do planejamento portuário, 
tanto para a fase de concepção quanto para a fase de Projeto Detalhado, permitindo organizar e consolidar 
o conhecimento dos aspectos de segurança da operação no porto, além de permitir a proposição de ações 
de mitigação ou de contingência – caso sejam necessárias –, agregando valor significativo ao processo de 
tomada de decisão (Kristiansen, 2005).

 A análise de risco que compõe o planejamento portuário pode ser realizada de ambas as formas, 
qualitativa e quantitativa. No projeto dos acessos náuticos, a análise qualitativa, em geral, é realizada nas 
fases mais incipientes, de concepção, ou quando a quantidade ou qualidade das informações disponíveis não 
permite uma análise probabilística mais profunda. A análise quantitativa, por outro lado, é recomendada 
para a fase de Projeto Detalhado, quando há mais clareza sobre a solução que será adotada, sendo apoiada, 
portanto, pelas análises realizadas nas fases anteriores do projeto.

 Espera-se que a aplicação das técnicas e metodologia de análise de risco potencializem a escolha de 
soluções com boas relações custo/benefício, associadas a riscos aceitáveis, e que facilitem a gestão de risco 
na fase operacional do porto. Com base nessa análise, é possível, por exemplo, fazer recomendações quanto: 
a) ao tipo de navio que pode atracar em cada berço; b) à potência e aos tipos de rebocadores a ser disponi-
bilizados; c) aos riscos associados à operação em diferentes configurações de porto. Nesse sentido, a análise 
de risco também é uma ferramenta fundamental para subsidiar a tomada de decisão nas diferentes fases 
do projeto dos acessos náuticos do porto e de suas proximidades – por exemplo, na proposição de soluções 
para contornar potenciais eventos de perigo ou auxiliando na escolha de barreiras para eventos de perigo 
que não puderam ser contornados no projeto.

 De forma geral, a análise de risco concentra-se naquilo que pode ocorrer de indesejado, em sua 
chance e consequências. Assim, os perigos e as situações perigosas1 são identificados, e suas frequências e 
consequências são avaliadas em três passos essenciais: a) identificação de perigos: trata-se do reconhecimento  
dos perigos e ameaças relacionados à operação, em conjunto com os eventos perigosos – os ativos que podem 
ser prejudicados também são identificados; b) análise de frequência: envolve o estudo das causas de cada 
evento perigoso e a estimativa de sua frequência – por exemplo, com base em histórico operacional e/ou 
consulta a especialistas, e; c) análise de consequência: refere-se ao levantamento das sequências potenciais 
de eventos que podem emergir em decorrência de um acidente, culminando em consequências indesejadas 
– faz parte desse passo o estudo da chance de ocorrência dessas consequências. Em geral, os recursos para a 
mitigação de acidentes e as medidas de contingência também compõem a análise de risco, tornando possível 
a estimativa do nível de risco associado a uma operação.

1 O termo “perigo” designa a fonte potencial de dano, e a expressão “situação perigosa” designa as circunstâncias em que pessoas, 
propriedades e meio ambiente se expõem a um ou mais perigos. Neste capítulo também foi utilizada a expressão “evento de 
perigo” para designar as situações perigosas.
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 A análise qualitativa é um processo de avaliação dos impactos dos fatores de risco caracterizado 
pelo emprego de indicadores subjetivos, como baixo, médio e alto ou importante, crítico e vital. Por outro 
lado, a análise quantitativa caracteriza-se pela busca de valores numéricos que expressem a probabilidade, a 
consequência e a contribuição de cada fator de risco (cenário de acidente, perigo, evento iniciador, falha de 
equipamento, erro humano etc.) ao considerar tanto objetivos específicos quanto o planejamento como um todo.

 De forma geral, a análise quantitativa exige o emprego mais intenso de recursos – por exemplo, 
informações, ferramentas computacionais, especialistas –, sendo que, muitas vezes, com ferramentas 
qualitativas simples é possível isolar os fatores que contribuem de forma significativa para o risco, dispensando 
o detalhamento quantitativo de fatores sabidamente insignificantes. Assim, usualmente, a análise qualitativa 
precede a análise quantitativa de risco.

 Partindo dessa discussão, este capítulo inicia-se pela apresentação do processo de análise de risco, 
abordando algumas técnicas qualitativas que podem ser empregadas nas fases de planejamento portuário – 
com foco na PHA (preliminary hazard analysis2) – e as técnicas quantitativas a utilizar na análise dos eventos com 
mais contribuição para o risco – conforme identificados na análise qualitativa – nas fases mais avançadas do 
projeto. Na sequência, são apresentados subsídios para a realização das análises de risco no planejamento 
portuário, sendo discutidos alguns pontos considerados essenciais para a boa qualidade dessas análises.

8.1. Processo de análise de risco

 Segundo uma proposta de racionalização de recursos (como tempo, especialistas, processamento 
computacional), o processo de análise de risco de um sistema  pode ser dividido em duas etapas. A primeira 
refere-se à avaliação global da operação, quando são aplicadas ferramentas qualitativas para o isolamento 
dos fatores impactantes para o risco. A segunda etapa refere-se à análise quantitativa, quando os fatores 
com impacto significativo para o risco são detalhados – como apresentado adiante, essa etapa, em geral, se 
realiza em fases avançadas do projeto, quando informações detalhadas sobre os sistemas em estudo são mais 
abundantes. O esquema apresentado na Figura 8.1. ilustra essas etapas e relaciona os seus passos, descrevendo 
as principais atividades a desenvolver em cada um deles.

 O processo de avaliação de risco pode demandar análises com diferentes níveis de detalhamento, 
dependendo do fim a que se destinam e dos recursos disponíveis para as análises. As técnicas para o desen-
volvimento das atividades apresentadas na Figura 8.1. foram elaboradas nesse contexto, sendo possível assim 
encontrar um número significativo de abordagens, das mais simples às mais complexas. Essa diversidade 
evidencia a necessidade de selecionar – ainda nos estágios iniciais do processo de análise – as técnicas que 
resultem na melhor exploração dos recursos disponíveis com o objetivo de maximizar a geração e concentração 
de conhecimento, no que tange aos aspectos de segurança da operação. Os próximos tópicos discutem essa 
seleção e apresentam as técnicas disponíveis para a análise de risco – a princípio, para a análise qualitativa 
e, na sequência, para a quantitativa.
 

2 Neste texto, o termo “sistema” é empregado de forma ampla e, no escopo deste capítulo, refere-se aos equipamentos, pessoas, 
normas e procedimentos, ambiente e qualquer fator objeto do planejamento portuário.
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8.1.1. Análise qualitativa de risco

 A Tabela 8.1. apresenta uma amostra das principais técnicas de análise qualitativa disponíveis, apli-
cáveis às diferentes fases do processo de avaliação de risco. Uma lista mais ampla e descrições mais exaustivas 
podem ser encontradas na norma NBR ISO 31010:2012 (ABNT, 2012). Para subsidiar a eventual seleção 
de técnicas, pode-se aplicar essa mesma norma, que discute a seleção de técnicas para cada fase do processo 
de avaliação de risco. Como exemplo de subsídio para essa seleção, a Tabela 8.1. apresenta indicações de 
uso e um resumo dos recursos essenciais para cada técnica listada.
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A Tabela 8.1 apresenta uma amostra das principais técnicas de análise qualitativa 
disponíveis, aplicáveis às diferentes fases do processo de avaliação de risco. Uma lista mais 
ampla e descrições mais exaustivas podem ser encontradas na norma NBR ISO 31010:2012 
(ABNT, 2012). Para subsidiar a eventual seleção de técnicas, pode-se aplicar a norma NBR ISO 
31010:2012 (ABNT, 2012), que discute a seleção de técnicas para cada fase do processo de 
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Análise Quantitativa Análise Qualitativa 

Escopo 
e 

objetivos 

INÍCIO 

Descrição 
do 

sistema 

Identificação 
de 

perigos 

Identificação 
de áreas 

vulneráveis 

Classificação 
de possíveis 

acidentes 

Seleção 
de 

acidentes 

Estimativa de 
frequência e 

probabilidade 

Estimativa de 
efeitos e 

consequências 

Estimativa 
de 

risco 

Avaliação 
de 

risco 

• Identificar os perigos e 
avaliar possíveis causas e 
efeitos dos incidentes 
potenciais 

• Agrupar os eventos 
considerando o 
comportamento do 
sistema. 

• Identificar os 
desdobramentos dos 
incidentes potenciais 

• Agrupar os cenários 
considerando os efeitos 
potenciais nas áreas 
vulneráveis 

• Classificar segundo a 
frequência esperada 

• Classificar segundo a 
consequência esperada 

• Classificar segundo o risco 
esperado 

• Estimar o risco associado 
ao sistema em análise 
(e.g., risco individual, risco 
social) pela combinação 
dos riscos associados aos 
diferentes possíveis 
cenários de acidente 

• Simular e modelar 
consequências e efeitos 
dos acidentes nos 
diferentes cenários de 
acidente selecionados 

• Estimar a frequência dos 
eventos iniciadores dos 
cenários de acidentes 
selecionados 

• Estimar a probabilidade de 
resposta indesejada do 
sistema, dado o evento 
iniciador 

• Selecionar os acidentes 
com risco esperado 
significativo 

• Selecionar os acidentes 
com incerteza não tolerável 
na estimativa de risco (a ser 
mais bem compreendido) 

• Aplicar os critérios de 
aceitação de risco 

• Realizar análise de 
custo/benefício para 
possíveis ações de redução 
do risco 

• Alinhar os objetivos e 
escopo da análise às 
necessidades do 
planejamento 

• Listar os recursos 
disponíveis 

• Escolher as técnicas a 
empregar 

• Inspecionar e detalhar 
barreiras, estruturas, 
subsistemas, etc. 

• Detalhar as dependências 
entre as partes ou com o 
ambiente operacional 

• Estudar histórico de falhas 
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Tabela 8.1. Técnicas de análise qualitativa de risco 

Técnica Descrição Indicação de emprego 
Exemplos de recursos 

requeridos 

Brainstorming 

Envolve discussões estimuladas e 
encorajadas para identificar possíveis modos 
de falha, riscos associados, critérios para 
decisões e/ou opções de tratamento 

Pode ser utilizada independentemente ou em 
conjunto com outras técnicas para encorajar o 
pensamento criativo em qualquer etapa da 
análise de risco; é particularmente relevante 
quando o problema a ser tratado exige soluções 
inovadoras ou quando as informações 
disponíveis são escassas 

Grupo de especialistas 
com conhecimento da 
organização, do 
sistema ou do 
processo que será 
avaliado 

Entrevistas 
(semi) 
estruturadas 

Em uma entrevista estruturada, as 
perguntas são preparadas e entregues aos 
entrevistados, que respondem livremente 
(sem intervenção). Em uma entrevista 
semiestruturada, pode ocorrer a interação 
com o entrevistador, para a exploração dos 
problemas que surgirem 

Pode ser útil quando a reunião de especialistas 
para uma sessão de brainstorming não é viável 
(por exemplo, devido a problemas logísticos); 
pode ser utilizada na identificação de perigos e 
na avaliação dos recursos de mitigação e 
contingência 

Definição clara dos 
objetivos da 
entrevista; 
questionários 
empregados na 
entrevista; seleção 
criteriosa de 
entrevistados 

Preliminary 
hazard analysis 
(PHA) 

Na PHA são identificados e classificados, de 
forma indutiva, os perigos e eventos de 
perigo que podem causar dano a uma 
atividade, sistema ou planta 

É comumente conduzida nas fases iniciais do 
projeto, quando há pouca informação sobre o 
sistema ou sobre os procedimentos 
operacionais; é comumente utilizada como 
análise precursora de estudos mais detalhados 
ou quando as circunstâncias não permitem a 
aplicação de técnica mais minuciosa ou ainda 
visando prover informação para a especificação 
de sistemas 

Informação sobre o 
sistema a ser 
analisado; detalhes 
relevantes do projeto 
do sistema a ser 
analisado 

Hazard and 
operability 
study 
(HAZOP) 

Com o HAZOP, faz-se o levantamento de 
riscos e, quando possível, são propostas 
soluções para seu tratamento; essa técnica é 
baseada em questionamentos sobre como 
os objetivos do sistema podem ser 
impedidos e nas causas e consequências 
disso 

Pode ser aplicada sempre que se queira 
identificar desvios de projeto (em relação às 
intenções iniciais) e deficiências de 
componentes e ações humanas; usualmente é 
aplicada na fase de projeto de detalhamento, 
quando há um diagrama de processos e quando 
alterações ainda são possíveis; se aplicada 
durante a operação, as alterações sugeridas 
costumam ser mais onerosas 

Informação atualizada 
sobre o sistema, 
processo ou 
procedimento a ser 
revisado; 
especificações do 
desempenho esperado 
do sistema, processo 
ou procedimento 

Structured 
“What-if” 
technique 
(SWIFT) 

É considerada uma simplificação do HAZOP; 
nela um grupo de profissionais é estimulado, 
por meio de questionamentos sobre 
possíveis desvios e riscos 

Pode ser aplicada de forma ampla (como estudo 
de sistemas, componentes, procedimentos e 
organizações); usualmente é aplicada para 
examinar os efeitos de mudanças e como os 
riscos são alterados ou criados 

Grupo de especialistas 
e informação 
atualizada sobre o 
sistema a ser estudado 

Layers of 
protection 
analysis 
(LOPA) 

Concentra-se, basicamente, na avaliação das 
prevenções das causas identificadas em 
pares causa/consequência pré-selecionados, 
isto é, na avaliação do quanto essas 
prevenções têm a capacidade de reduzir o 
risco a níveis aceitáveis – essa técnica é dita 
semiquantitativa quando esse processo 
envolve algum cálculo 

Pode ser aplicada na avaliação das camadas de 
proteção entre um perigo e suas possíveis 
consequências; é usada normalmente para 
robustecer as especificações das camadas de 
proteção ou dos níveis de integridade 
requeridos dos sistemas 

Informação de risco, 
isto é, dos perigos, 
causas e 
consequências; 
informações sobre os 
recursos de mitigação 

Human 
reliability 
analysis 
(HRA) 

Tem como foco o estudo do erro humano e 
seus impactos no desempenho dos sistemas 

É comumente empregada na identificação de 
potenciais erros humanos e suas causas, e no 
estudo dos meios para a redução da chance de 
erro; na fase de projeto, pode ser utilizada, por 
exemplo, na definição das ações humanas a 
executar em caso de anomalia no 
comportamento dos sistemas 

Descrição das tarefas a 
realizar pelo elemento 
humano; expertise em 
erro humano 

Bow tie 
analysis 

Trata-se de uma maneira diagramática de 
descrever e analisar os caminhos do risco, 
das causas às consequências – o gráfico 
gerado pode ser entendido como a junção 
de uma árvore de falhas simplificada, 
resultante da aplicação da técnica FTA (fault 
tree analysis) e de uma árvore de eventos 
simplificada, resultante da aplicação da 
técnica ETA (event tree analysis)  

Geralmente é aplicada em identificação, estudo 
e avaliação das barreiras entre as causas de um 
acidente e entre o acidente e suas 
consequências; em geral, é aplicada quando a 
execução completa da FTA e da ETA é inviável 
ou quando o foco está em garantir que haja 
uma barreira para cada desencadeamento de 
falha 

Entendimento das 
informações sobre as 
causas e 
consequências de um 
risco, das barreiras e 
dos controles que o 
podem prevenir, 
mitigar ou estimular 

 

Tabela 8.1. Técnicas de análise qualitativa de risco
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 As técnicas de análise qualitativa dispensam a atribuição de valores absolutos para as variáveis 
analisadas (por exemplo, frequência de um evento de perigo, severidade de uma consequência), isto é, a 
avaliação quantitativa de cada variável. O emprego de variáveis qualitativas implica a necessidade de critérios 
também qualitativos, com a adoção de diferentes categorias para separação e agrupamento das variáveis, e 
definições qualitativas estabelecendo uma escala para cada categoria. Assim, durante a análise, decisões qualitativas 
são tomadas com base em experiência de campo. Trata-se, portanto, de uma abordagem subjetiva, que permite alto 
grau de generalização, sendo menos restritiva que a análise quantitativa. Assim, além da expertise e da 
competência do analista que conduz a análise de risco, a experiência do grupo envolvido está entre os 
aspectos mais importantes para a aplicação das técnicas de análise qualitativa (ver a coluna Recursos 
requeridos na Tabela 8.1.).

 Considerando a complexidade e as dimensões das operações a realizar em um porto, bem 
como os recursos disponíveis durante o planejamento portuário – como especialistas envolvidos, tempo 
disponível – e os resultados esperados, sugere-se em geral iniciar a análise de risco pela utilização da PHA 
como técnica de análise qualitativa. Tendo isso em vista, o próximo tópico discute de forma sucinta os aspectos 
gerais dessa técnica, e o seguinte apresenta os passos da análise considerando o seu emprego.

8.1.1.1. Preliminary hazard analysis (PHA)

 A PHA tem sua origem no setor militar (Department of  Defence, 2000), sendo amplamente recomen-
dada para estudos qualitativos de risco em operações marítimas (IMO, 2015) e (Petrobras, 2015). De maneira 
geral, a PHA focaliza materiais e áreas perigosas da instalação, constituindo-se em um estudo precursor 
de avaliação dos perigos. A análise se inicia pela formulação de uma lista de perigos e situações perigosas, 
considerando as várias características do sistema em estudo. À medida que as situações perigosas são 
identificadas, causas potenciais, efeitos e possíveis medidas corretivas e preventivas também são listados. 
Nesse processo, um ou mais analistas avaliam a significância dos perigos e podem atribuir categorias de 
severidade às diversas situações. Assim, os perigos podem ser ranqueados, permitindo a priorização das ações 
de melhoria da segurança (que emerjam da análise) com maior impacto positivo – ver a seção 8.1.1.2. para 
exemplo mais detalhado do processo de análise. Na sequência, discutem-se as situações para as quais se 
recomenda o emprego da PHA, os resultados esperados dessa técnica e os recursos requeridos.

8.1.1.1.1. Recomendação de emprego

 Normalmente, a PHA é recomendada para as fases preliminares de desenvolvimento do sistema, 
quando, em princípio, a experiência provê pouco ou nenhum insight sobre os potenciais problemas de segu-
rança, e quando há pouca informação detalhada sobre o projeto ou procedimentos operacionais. Entretanto, 
quando há necessidade de ranquear os perigos e quando as circunstâncias não permitem o emprego de técnica 
mais extensiva, a PHA também pode ser convenientemente aplicada à análise de grandes empreendimentos 
em operação. Além disso, a PHA é recomendada quando há a necessidade de selecionar entre alternativas 
de projeto.
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8.1.1.1.2. Resultados esperados

 A PHA resulta em descrição dos perigos relacionados a um sistema e provê um ranqueamento 
qualitativo (ou semiquantitativo) das situações perigosas. Esses dados podem ser utilizados, por exemplo, para 
priorizar as ações de redução ou de eliminação da probabilidade de exposição (por exemplo, de operadores 
e do meio ambiente) ao perigo.

8.1.1.1.3. Recursos requeridos

 O emprego da PHA requer que os analistas tenham acesso aos critérios de projeto da instalação, 
às especificações de equipamentos e materiais, e, eventualmente, a outras fontes de informação. A PHA 
pode ser realizada por um ou mais profissionais com conhecimento do sistema. Analistas menos experientes 
também podem realizar a PHA, caso em que, entretanto, o estudo não poderá ser exaustivo ou detalhado, 
já que essa técnica exige muitos julgamentos dos profissionais envolvidos. De forma geral, considerando os 
tempos de preparação, realização e documentação, a PHA pode ser finalizada em algumas semanas mesmo 
para sistemas mais complexos (CCPS, 2008).

8.1.1.2. Passos da PHA

 Uma vez definido o escopo da análise, a PHA consiste dos seguintes passos (Hammer, 1972; 
Greenberg e Cramer, 1991; Stephenson, 1991): a) preparação para a análise; b) realização da análise; 
e c) documentação dos resultados.

8.1.1.2.1. Preparação para a análise

 Nessa etapa, a PHA requer que a equipe de análise reúna a informação disponível sobre o sistema, 
assim como qualquer informação relevante – de sistemas ou operações similares, ou de sistemas diferentes 
e que utilizem os mesmos equipamentos ou equipamentos similares –, e com ela se familiarize. A equipe 
de análise deve levantar experiências de qualquer fonte possível, incluindo estudos de perigo de sistemas 
similares, experiências relativas a sistemas ou operações similares e checklists com questões relevantes para o 
sistema ou operação específica.

 Para a efetividade desse passo, deve ser disponibilizada uma descrição conceitual do sistema, 
discriminando os parâmetros básicos de projeto, as reações e os produtos químicos envolvidos, assim como 
os principais tipos de equipamento (como vasos de pressão, trocadores de calor). Os objetivos operacionais 
e requisitos básicos de operação também podem ajudar a definir ou identificar os eventos de perigo e o 
ambiente operacional.
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8.1.1.2.2. Realização da análise

 O objetivo principal da PHA é identificar os perigos e situações incidentais que podem resultar 
em consequências indesejadas. Adicionalmente, a PHA ajuda a identificar critérios ou alternativas de 
projeto que auxiliem a eliminar o perigo, reduzir a chance de exposição aos perigos identificados e/ou 
contingenciar as consequências dos possíveis acidentes – a depender da experiência da equipe responsável 
por esse julgamento. Para tanto, a equipe envolvida deve considerar

 • equipamentos e materiais perigosos (combustíveis, produtos químicos altamente reativos, 
    substâncias tóxicas, explosivos, sistemas de alta pressão, sistemas que acumulam energia);
 • interfaces entre os equipamentos do sistema e os materiais relacionados à segurança (interação 
    entre materiais, ignição e propagação de incêndio, sistemas de proteção);
 • condições ambientais que podem influenciar os equipamentos e materiais do sistema (condições 
    ambientais extremas, vibrações, inundações, temperaturas extremas, descargas elétricas, umidade);
 • procedimentos de operação, teste, manutenção e emergência (com foco na importância do erro 
    humano, operações a serem realizadas pelo operador, acessibilidade de equipamentos, layout, 
    proteção à segurança de pessoal);
 • equipamentos de suporte (armazenamento, equipamentos de teste, treinamento, utilidades);
 • equipamentos relacionados à segurança (sistemas de mitigação, redundâncias, supressão de 
    incêndio, equipamentos de proteção de pessoal).

 Para cada parte do sistema, os analistas identificam os perigos e avaliam possíveis causas e efeitos 
dos incidentes potenciais envolvendo esses perigos. Usualmente, os analistas não procuram desenvolver uma 
lista exaustiva de causas, mas com número suficiente para julgar a credibilidade do incidente – a análise 
detalhada é deixada para fases posteriores da análise de risco, possivelmente em análise quantitativa, como 
sugerido no esquema apresentado na Figura 8.1.

 Assim, a equipe avalia os efeitos de cada incidente – esses efeitos devem representar os impactos do 
pior caso associado ao acidente potencial – e classifica cada situação incidental de acordo com categorias de 
frequência e de consequência, as quais se combinam para evidenciar as categorias de perigo. A organização 
que emprega a PHA deve definir as categorias, de forma que o grupo de análise possa julgar os perigos 
adequadamente. Sugere-se que essas categorias de perigo sejam definidas em função da frequência e da 
consequência associada às situações perigosas – ver a seção 8.2.3., com sugestões para o caso do planeja-
mento portuário.

 Finalmente, a equipe lista alternativas viáveis para a correção e mitigação do perigo – novamente, 
ressalta-se que esse trabalho não se baseia no desenvolvimento completo de cenários incidentais ou na 
avaliação detalhada do risco dos cenários, mas tem por objetivo fundamentar as estratégias básicas de 
controle de risco a pôr em prática.
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8.1.1.2.3. Documentação dos resultados

 Os resultados da PHA são convenientemente registrados em uma tabela apresentando os perigos 
(ou situações perigosas) identificados, as causas, as consequências potenciais, as categorias de perigo, e 
qualquer ação corretiva ou de mitigação proposta. A Tabela 8.2. apresenta o formato proposto pela norma 
MIL-STD-882 (Department of  Defence, 2000).

    
 A Tabela 8.2. pode ser alterada para, por exemplo, registrar as responsabilidades de monitoramento 
e execução de pontos importantes ou para refletir o estado atual da implantação de ações corretivas 
sugeridas (por exemplo, nos documentos do planejamento portuário). As informações que devem constar 
no preenchimento de cada campo da Tabela 8.2. são as seguintes

 • perigo: nome do evento de perigo e breve descrição que garanta a sua identificação clara e inequívoca;
 • causa: descrição dos meios que podem levar à concretização do evento de perigo (isto é, um acidente) 
   e categorização da frequência de ocorrência do evento;
 • efeitos: descrição das consequências indesejadas da concretização de um evento de perigo e 
   categorização de danos ao patrimônio, às pessoas e ao meio ambiente;
 • categoria de perigo: resulta da combinação entre as categorias de frequência e de consequência. 
   Baseia, portanto, a avaliação da tolerabilidade ao risco;
 • ações de mitigação: listagem de ações que podem ser tomadas para reduzir a frequência de ocorrência 
   associada ao evento de perigo;
 • ações de contingência: listagem de ações que podem ser tomadas para reduzir os danos advindos da 
   ocorrência do acidente associado ao evento de perigo.

 Concluída, a tabela de PHA se torna uma ferramenta de apoio para a tomada de decisão, com as 
medidas para controle de risco e salvaguarda. Adicionalmente, os eventos de perigo listados podem ser 
ordenados segundo o seu nível de risco, e aqueles de menor tolerabilidade podem ser priorizados em etapas 
posteriores da análise ou do gerenciamento de risco – sugere-se a categorização das causas em função de 
suas frequências, dos efeitos em função de sua severidade, e dos riscos, com o auxílio de uma matriz de riscos 
– vide a seção 8.2.3., com exemplo suscitado para o caso do planejamento portuário.

categorias de perigo, e qualquer ação corretiva ou de mitigação proposta. A Tabela 8.2 
apresenta o formato proposto pela norma MIL-STD-882 (Department of Defence, 2000). 

 

Tabela 8.2 – Formato típico de uma tabela de APP 
ÁREA:                                                          DATA DA REUNIÃO: 
NÚMERO DE CONTROLE:                       MEMBROS DA EQUIPE: 

Perigo Causa Efeitos Categoria de 
perigo 

Ações de mitigação / 
contingência sugeridas 

     

 

A Tabela 8.2 pode ser alterada para, por exemplo, registrar as responsabilidades de 
monitoramento e execução de pontos importantes, ou para refletir o estado atual da 
implantação de ações corretivas sugeridas (e.g., nos documentos do planejamento portuário). 
As informações que devem constar no preenchimento de cada campo da Tabela 8.2 são as 
seguintes: 

• Perigo: nome do evento de perigo e breve descrição que garanta a sua 
identificação clara e inequívoca; 

• Causa: descrição dos meios que podem levar à concretização do evento de perigo 
(isto é, um acidente) e categorização da frequência de ocorrência do evento; 

• Efeitos: descrição das consequências indesejadas da concretização de um evento 
de perigo e categorização de danos ao patrimônio, às pessoas e ao meio 
ambiente; 

• Categoria de perigo: resulta da combinação entre as categorias de frequência e de 
consequência. Baseia, portanto, a avaliação da tolerabilidade ao risco; 

• Ações de mitigação: listagem de ações que podem ser tomadas para reduzir a 
frequência de ocorrência associada ao evento de perigo; 

• Ações de contingência: listagem de ações que podem ser tomadas para reduzir os 
danos advindos da ocorrência do acidente associado ao evento de perigo. 

 

Concluída, a tabela de PHA se torna uma ferramenta de apoio para a tomada de decisão, 
com as medidas para controle de risco e salvaguarda. Adicionalmente, os eventos de perigo 
listados podem ser ordenados segundo o seu nível de risco, e aqueles de menor tolerabilidade 
podem ser priorizados em etapas posteriores da análise ou do gerenciamento de risco – 
sugere-se a categorização das causas em função de suas frequências, dos efeitos em função de 
sua severidade, e dos riscos, com o auxílio de uma matriz de riscos – vide a seção 8.2.3, com 
exemplo suscitado para o caso do planejamento portuário. 

 

8.1.2. Análise quantitativa de risco 

A análise quantitativa envolve o emprego de dados numéricos e traz resultados também 
quantitativos. De forma geral, os dados utilizados nessas análises são oriundos de três 
diferentes fontes (empregadas individualmente ou combinadas): a) Dados históricos: quando 

Tabela 8.2. Formato típico de uma tabela de APP
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8.1.2. Análise quantitativa de risco

 A análise quantitativa envolve o emprego de dados numéricos e traz resultados também quantitati-
vos.De forma geral, os dados utilizados nessas análises são oriundos de três diferentes fontes (empregadas 
individualmente ou combinadas): a) dados históricos: quando as ocorrências do passado são empre- 
gadas para extrapolar a probabilidade de ocorrências no futuro; b) técnicas preditivas: quando a lógica 
do sistema é estudada e bases genéricas de dados são empregadas para a construção de modelos 
probabilísticos; e c) opinião de especialistas: quando um grupo de especialistas é consultado a respeito 
do comportamento esperado do sistema.  

 A Tabela 8.3. apresenta uma amostra das principais técnicas de análise quantitativa disponíveis, 
aplicáveis às diferentes fases do processo de avaliação de risco – conforme ilustrado na Figura 8.1. Descrições 
mais exaustivas podem ser encontradas na norma NBR ISO 31010:2012 (ABNT, 2012).

 Neste ponto é importante ressaltar que a qualidade dos resultados das análises quantitativas depende 
da precisão e da validade dos dados utilizados. Assim, de forma geral, é importante não considerar os 
resultados dessas análises valores exatos, mas valores estimados, com variabilidade dependente das incertezas 
sobre os dados de entrada e da qualidade dos modelos desenvolvidos durante a análise – o registro dessas 
incertezas deve compor os documentos da análise

Tabela 8.3. Técnicas de análise quantitativa de risco

as ocorrências do passado são empregadas para extrapolar a probabilidade de ocorrências no 
futuro; b) Técnicas preditivas: quando a lógica do sistema é estudada e bases genéricas de 
dados são empregadas para a construção de modelos probabilísticos; e c) Opinião de 
especialistas: quando um grupo de especialistas é consultado a respeito do comportamento 
esperado do sistema.   

A Tabela 8.3 apresenta uma amostra das principais técnicas de análise quantitativa 
disponíveis, aplicáveis às diferentes fases do processo de avaliação de risco – conforme 
ilustrado na Figura 8.1. Descrições mais exaustivas podem ser encontradas na norma NBR ISO 
31010:2012 (ABNT, 2012). 

Neste ponto é importante ressaltar que a qualidade dos resultados das análises 
quantitativas depende da precisão e da validade dos dados utilizados. Assim, de forma geral, é 
importante não considerar os resultados dessas análises valores exatos, mas valores 
estimados, com variabilidade dependente das incertezas sobre os dados de entrada e da 
qualidade dos modelos desenvolvidos durante a análise – o registro dessas incertezas deve 
compor os documentos da análise. 

 

Tabela 8.3. Técnicas de análise quantitativa de risco 
Técnica Descrição Indicação de emprego Recursos requeridos 

Human 
reliability 
analysis 
(HRA)  

Tem como foco o estudo do erro humano e 
seus impactos no desempenho dos sistemas; 
para tanto, em geral, são aplicadas as técnicas 
de HRA, como a THERP (technique for human 
error rate prediction) 

Além dos pontos apresentados na Tabela 8.1., a HRA 
trata da quantificação do desempenho humano para 
subsidiar o cálculo das HEPs (human error probability) 
necessárias em análises quantitativas de risco  

Descrição das tarefas a 
realizar; expertise em 
erro humano e em sua 
quantificação 

Fault tree 
analysis 
(FTA) 

Procura determinar os possíveis caminhos 
que, partindo da combinação de eventos 
básicos, resultem em um evento indesejado 
predefinido (isto é, o evento topo); esses 
caminhos são apresentados graficamente em 
árvores de falhas  

Pode ser empregada na fase de projeto para identificar 
potenciais causas de falha ou selecionar entre 
diferentes opções de projeto (para reduzir ou eliminar a 
chance dessas falhas); na fase de operação, pode ser 
utilizada para identificar as falhas mais impactantes 
para a ocorrência do evento topo 

Probabilidades de falha 
de subsistemas e 
componentes 
relacionados aos eventos 
básicos 

Event tree 
analysis 
(ETA) 

Procura determinar os possíveis cenários que, 
partindo de um evento iniciador, levem a 
diferentes estados do sistema (desejados ou 
não); esses cenários são apresentados 
graficamente em árvores de eventos – 
ferramenta para a distribuição da 
probabilidade do evento iniciador entre os 
possíveis cenários 

Pode ser utilizada em quaisquer etapas da vida de um 
sistema. Pode ser utilizada para levantar cenários e 
sequências potenciais, dado um evento iniciador e 
considerando o impacto de barreiras projetadas para 
mitigar os resultados indesejados; os resultados 
quantitativos podem ser utilizados para avaliar a 
adequação das barreiras previstas 

Lista de eventos 
iniciadores; informação a 
respeito das barreiras 
previstas (como 
probabilidade de falha); 
Entendimento do 
processo de evolução do 
evento iniciador 

Failure mode 
and effect 
analysis 
(FMEA) 

Identifica modos e mecanismos de falha e 
seus efeitos; a FMEA pode ser seguida por 
uma análise de criticidade, definindo a 
significância de cada modo de falha (nesse 
caso, é denominada FMECA) 

Pode ser aplicada em projeto, manufatura ou operação 
de sistemas e componentes ou em processos e 
procedimentos para identificar erros potenciais (e.g., 
seleção de alternativas de projeto, garantia de que 
todos os modos de falha impactantes foram 
considerados no projeto, planejamento de 
manutenção) e prover dados quantitativos para outras 
técnicas (como FTA) 

Informações sobre o 
sistema que permita o 
entendimento dos 
mecanismos de falha 
(como função de cada 
componente no sistema, 
histórico de falhas) 

Modelos de 
Markov 

São utilizados para representar sistemas 
complexos que apresentam múltiplos estados 
possíveis, quando um estado futuro depende 
apenas do estado presente 

Com esses modelos é possível, por exemplo, estimar a 
probabilidade de o sistema se encontrar em 
determinado estado ou estimar a sua disponibilidade; 
outro exemplo de aplicação é a estimativa da 
quantidade necessária de sobressalentes de um 
componente crítico do sistema 

Lista dos diferentes 
estados do sistema; 
descrição do processo 
que leva o sistema de um 
para outro estado 
(incluindo a taxa de 
transferência) 

Monte-Carlo 
analysis 

É utilizada para quantificar as probabilidades 
dos estados do sistema (falha, acidente), 
partindo de um grande número de simulações 
e considerando os estados dos componentes 
como variáveis randômicas 

De forma geral, é indicada para a propagação de 
incertezas em modelos analíticos convencionais 
(árvores de falhas) ou quando os modelos analíticos não 
permitem o cálculo considerando observações em 
campo 

Modelo a ser 
quantificado; 
informações sobre as 
variáveis modeladas (sua 
distribuição de 
probabilidades) 

Bayesian 
analysis 

É fundamentada na interpretação subjetiva da 
probabilidade; comumente são utilizadas as 
Redes Bayesianas para a modelagem dos 
sistemas; essas redes são representações 
gráficas das variáveis e de suas dependências 
probabilísticas 

É útil em qualquer problema em que se necessite 
trabalhar relações complexas entre as partes dos 
sistemas (por exemplo, para a representação de 
interdependências) ou em que seja necessária a 
atualização de dados probabilísticos em função de 
evidências 

Variáveis a ser 
modeladas; relações de 
dependência entre as 
variáveis; probabilidades 
a priori (estados do 
sistema) 
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8.2. Subsídios para a Análise de Risco no Planejamento Portuário

 Esta seção é dedicada à apresentação de subsídios para a realização das análises de risco no 
planejamento portuário, sendo discutidos alguns pontos considerados essenciais para a boa qualidade dessas 
análises, referenciando as boas práticas do setor.

 Essa informação foi organizada tomando como base o processo de análise de risco sugerido na Figura 
8.1. – a informação de interesse detalhada em outros capítulos foi apenas referenciada nesta seção –, sendo 
discutidos, nesta ordem: a) a identificação dos perigos e as principais situações perigosas em que podem 
se encontrar a embarcação que navega os acessos portuários; b) a identificação de áreas vulneráveis; c) a 
classificação e seleção de eventos significativos para o risco; d) a obtenção e o tratamento dos dados estatísticos 
para o estudo dos eventos de perigo; e e) as possíveis medidas para o tratamento do risco.

8.2.1. Identificação de perigos

 Variados perigos podem ser considerados no planejamento portuário, sendo tipicamente relacionados 
aos tipos de indústria atendidos nos terminais, às características geográficas locais ou aos equipamentos 
normalmente encontrados no porto, tanto fixos quanto em trânsito. Podem ser listados, por exemplo, as 
características locais como áreas sujeitas a ciclones extratropicais ou ondas de maré (como pororoca), ou 
os produtos a transportar ou armazenar nos terminais – comumente, são consideradas cargas perigosas 
aquelas com potencial: a) tóxico; b) explosivo; c) poluente; d) comburente; ou e) corrosivo. As rotas dos navios, 
dutos e demais meios para a transferência desses produtos, seus locais de estiva e armazenamento, assim 
como o tempo de permanência, devem ser identificados para consideração na análise de risco que compõe 
o planejamento portuário.

 Especificamente em relação à navegação no porto, um navio que trafega, mesmo sem carga, 
representa um perigo para a infraestrutura do porto, seus terminais, embarcações atracadas ou em 
trânsito. Em contrapartida, sob o ponto de vista desse navio em trânsito, esses equipamentos também 
representam perigos. Assim, geralmente, um navio trafegando no porto pode levar a eventos de perigo 
a considerar na análise de risco. Nesse sentido, os berços e possíveis embarcações atracadas, os canais de 
acesso, as bacias de evolução, os fundeadouros, assim como o entorno dessas áreas, devem ser caracterizados 
a fim de permitir a avaliação de seu envolvimento, em caso de desvio de rota ou desrespeito aos limites 
planejados para o porto (por exemplo, de calado), quanto às perdas aos operadores, à população, à 
imagem das organizações envolvidas, ao patrimônio ou ao meio ambiente.

 Os eventos de perigo relacionados à navegação, em geral, são ocasionados por eventos anormais 
ou por desvios do controle-padrão do navio, levando a condições operacionais anormais. Esses incidentes 
podem ser, por exemplo

 • falhas nos equipamentos do navio (propulsão, leme, aparelhos de fundear e amarrar);
 • falhas nos meios de apoio (rebocadores, balizamento, cabeços de amarração);
 • falhas humanas não intencionais (tripulantes, amarradores, práticos etc.);
 • perdas de controle do navio devido a interações com o fundo, com estruturas ou outras embarcações;
 • perdas de controle do navio devido a variações das condições ambientais;
 • ações não intencionais de terceiros não envolvidos na navegação. 
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 Os eventos citados são potenciais desencadeadores de acidentes, isto é, podem expor a embarcação 
a diferentes perigos e, como consequência, levar à concretização de um cenário de acidente. Os principais 
tipos de acidente3 que podem ocorrer em acessos náuticos e em suas proximidades são: a) encalhe; b) colisão 
(por exemplo, toque no fundo); c) abalroamento, e; d) naufrágio (Kristiansen, 2005).

8.2.2. Identificação de áreas vulneráveis

 As consequências dos acidentes discutidos nos parágrafos precedentes podem ser mais ou menos 
severas, a depender da vulnerabilidade dos equipamentos e materiais envolvidos. Assim, um passo 
necessário da análise de risco no planejamento portuário é a identificação das áreas vulneráveis, tendo 
como referência, por exemplo, os pontos sensíveis de manobra (com menores margens para erro) ou 
locais onde são armazenados produtos perigosos.

 A identificação de áreas vulneráveis deve levar em consideração as possíveis perdas ocasionadas pelos 
desdobramentos dos acidentes potenciais, tanto em termos de vidas quanto em termos de deterioração de 
imagem, perda de patrimônio ou impacto ambiental negativo. Partindo-se dos cenários de acidente potenciais 
e da classificação das áreas vulneráveis quanto a seus possíveis impactos ou perdas potenciais, será possível 
categorizar o risco ao qual se expõem as áreas vulneráveis e, na sequência, cotejar esses cenários com critérios 
de aceitação de risco, como exemplificado no item 8.2.3.

8.2.3. Classificação e seleção de eventos significativos para o risco

 Uma forma de economizar recursos e acelerar a entrega de resultados é fazer avaliações de risco 
preliminares e descartar o mais cedo possível os contribuintes de baixo impacto para o risco, possibilitando 
a concentração de esforços no detalhamento dos fatores com contribuição mais significativa para o risco.

 Para tanto, faz-se necessária a classificação dos cenários potenciais segundo a frequência e a 
severidade esperadas, e, portanto, segundo o risco esperado. Partindo dessas informações, é possível 
comparar os resultados com um critério de aceitação de risco para a seleção dos cenários potenciais de 
acidente a detalhar (devido ao fato de eles representarem contribuição significativa para o risco). Pode-se 
utilizar alguma matriz qualitativa de risco para essa avaliação.

 A matriz qualitativa de risco pode ser construída a partir da definição de classes de frequência e de 
consequência para os eventos de perigo potenciais, e dos critérios de aceitação de risco. Como exemplo, 
tomando as classes para a frequência de ocorrência de um evento propostas pela International Maritime 
Organization (IMO, 2015) e pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras, 2015), podem ser definidas as seguintes 
classes de frequência

 • extremamente remota: quando é possível que o evento ocorra, mas não há registro na história da 
   operação portuária;
 • remota: quando a ocorrência do evento não é esperada para a planta portuária em estudo, mas há 
   algum registro na história da operação portuária;

3 Neste texto, considera-se a definição apresentada na Norman-09/DPC (Diretoria de Portos e Costas - DPC, 2003) para os tipos 
de acidente.
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 • pouco provável: quando é provável que o evento ocorra uma vez durante a vida útil de um conjunto 
   de plantas portuárias semelhantes àquela em estudo – por exemplo, que empregam tecnologias e sistemas 
   de gestão semelhantes;
 • provável: quando é provável que o evento ocorra uma vez durante a vida útil da planta portuária 
    em estudo;
 • frequente: quando é provável que o evento ocorra múltiplas vezes durante a vida útil da planta 
   portuária em estudo.

 As classes de severidade das consequências devem ser definidas considerando as diferentes dimensões 
de risco que o esstudo deseja levar em conta na análise. Em geral, as dimensões consideradas são definidas 
em função do tipo de consequência; as mais comumente abordadas são

 • segurança: consequências sobre as pessoas envolvidas em atividades nas instalações ou sobre o pessoal 
   que poderia ser afetado fora das instalações;
 • imagem: consequências sobre a percepção de terceiros quanto à imagem pública dos envolvidos na 
   operação, especialmente associadas a eventos maiores com grande impacto sobre a comunidade;
 • patrimônio: consequências sobre o patrimônio e atividades no interior das instalações ou sobre o 
   patrimônio e atividades que poderiam ser afetados fora das instalações;
 • meio ambiente: consequências relacionadas a alterações no meio ambiente decorrentes das operações 
   náuticas (como poluição sobre ecossistemas locais).

 Tomando novamente os exemplos propostos pela IMO (2015) e pela Petrobras (2015), e considerando 
cada dimensão de risco, podem ser definidas as seguintes classes de severidade para as consequências de um 
evento de perigo: a) desprezível; b) marginal; c) média; d) crítica; e e) catastrófica. Encontra-se na Tabela 8.4. 
uma proposta para a descrição de cada classe, em função das dimensões de risco apresentadas nos parágrafos 
anteriores.

 O confronto dos critérios de aceitação para cada dimensão de risco com as possíveis combinações 
das classes de frequência e severidade permite a formação da matriz qualitativa de risco. Em função do 
julgamento do risco – entre não tolerável (NT), médio (M) ou tolerável (T) –, podem ser atribuídas decisões 
sobre como tratar o evento em avaliação, por exemplo:

 • não tolerável (NT): é necessário que se proceda a uma pesquisa de medidas corretivas para redução 
do risco e classificação do evento de perigo como aceitável – em análise complementar e considerando essas 
medidas corretivas;
 • médio (M): é necessário que se proceda a uma pesquisa de medidas corretivas para reduzir o risco 
ao nível ALARP (as low as reasonably possible) – um evento inicialmente classificado nessa categoria de 
risco exigirá a análise de possíveis ações para, se possível e viável técnica e economicamente, ter reduzido 
seu nível de risco;
 • tolerável (T): não há necessidade de desenvolvimento de medidas corretivas.
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 Partindo dos exemplos apresentados até aqui é possível construir a matriz qualitativa de risco que se 
encontra na Tabela 8.5. – a ser aplicada para cada evento de perigo, considerando individualmente cada 
dimensão de risco.

 Pela aplicação da matriz de risco é possível, então, selecionar os eventos com contribuição 
significativa para o risco – para uma análise mais refinada (construção de modelos probabilísticos) ou 
para que sejam feitas propostas para melhoria do risco (adoção de medidas de controle de risco; ver 
o item 8.2.5.). Outro ganho dessa abordagem é a identificação dos eventos para os quais estudos 
complementares serão necessários em função das incertezas encontradas (possível incapacidade de 
definir as classes de frequência e consequência para tal evento).

Tabela 8.4. Classes de severidade para as possíveis consequências de um evento de perigo

• não tolerável (NT): é necessário que se proceda a uma pesquisa de medidas 
corretivas para redução do risco e classificação do evento de perigo como 
aceitável – em análise complementar e considerando essas medidas corretivas; 

• médio (M): é necessário que se proceda a uma pesquisa de medidas corretivas 
para reduzir o risco ao nível ALARP (as low as reasonably possible) – e.g., um 
evento inicialmente classificado nessa categoria de risco exigirá a análise de 
possíveis ações para, se possível e viável técnica e economicamente, reduzir o 
nível de risco; 

• tolerável (T): não há necessidade de desenvolvimento de medidas corretivas. 

 

Tabela 8.4. Classes de severidade para as possíveis consequências de um evento de perigo 

Dimensão de 
risco 

Classes 
Desprezível Marginal Média Crítica Catastrófica 

Segurança 
Sem lesões ou, no 
máximo, casos de 
primeiros socorros 

Lesões leves 

Lesões graves 
intramuros* ou 

lesões leves 
extramuros* 

Fatalidade intramuros* 
ou lesões graves 

extramuros* 

Múltiplas fatalidades 
intramuros* ou fatalidade 

extramuros* 

Imagem Repercussão 
insignificante 

Repercussão 
local 

Repercussão 
regional Repercussão nacional Repercussão internacional 

Patrimônio 

Danos leves a 
equipamentos 

(sem 
comprometimento 

da continuidade 
operacional) 

Danos leves a 
embarcações, 
sistemas ou 
instalações 
portuárias 

(retorno das 
atividades 

portuárias em 
poucas horas) 

Danos moderados a 
embarcações, 
sistemas ou 
instalações 

portuárias (retorno 
das atividades 

portuárias em até 
um dia) 

Danos severos a 
embarcações, sistemas 

ou instalações 
portuárias (retorno das 
atividades portuárias 

em alguns dias) 

Danos catastróficos 
envolvendo a perda de 

embarcações ou 
instalações vitais do porto 

(retorno das atividades 
portuárias em muitos 

dias) 

Meio ambiente Sem dano 
ambiental 

Dano ambiental 
leve: controlável 
em curto prazo 
ou com efeito 
insignificante 

Dano ambiental 
moderado: 

controlável em 
médio prazo e com 
efeitos restritos à 
área próxima do 

acidente (sob 
controle do 

proprietário do 
risco) 

Dano ambiental 
severo: a) controlável 
em longo prazo e com 
efeitos restritos à área 
próxima do acidente 
ou b) controlável em 
médio prazo e com 

efeitos além da área 
próxima do acidente 

(sob controle do 
proprietário do risco) 

Dano ambiental 
catastrófico: a) não 

controlável, medidas 
corretivas apenas 

minimizam seus impactos 
ou b) controlável em 

longo prazo e com efeitos 
além da área próxima do 
acidente (sob controle do 

proprietário do risco) 

* Os termos “intramuros” e “extramuros” referem-se à área portuária em análise e a toda a área circunvizinha, 
respectivamente. 

 

Partindo dos exemplos apresentados até aqui é possível construir a matriz qualitativa de 
risco que se encontra na Error! Reference source not found. – a ser aplicada para cada evento 
de perigo, considerando individualmente cada dimensão de risco. 

Pela aplicação da matriz de risco é possível, então, selecionar os eventos com contribuição 
significativa para o risco – para uma análise mais refinada (e.g., construção de modelos 
probabilísticos) ou para que sejam feitas propostas para melhoria do risco (e.g., adoção de 
medidas de controle de risco; ver o item 8.2.5.). Outro ganho dessa abordagem é a 
identificação dos eventos para os quais estudos complementares serão necessários em função 
das incertezas encontradas – e.g., possível incapacidade de definir as classes de frequência e 
consequência para tal evento. 
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8.2.4. Dados estatísticos sobre causas e consequências dos eventos de perigo

 Atividade essencial na análise de risco, em especial na análise quantitativa, é a obtenção de dados 
estatísticos que permitam a avaliação detalhada das frequências e das consequências dos eventos que 
compõem os prováveis cenários de acidente.

 Em geral, esses dados são obtidos de bancos com dados genéricos a respeito de falhas de equipamen-
tos, pela construção de modelos probabilísticos (como árvores de falha; ver a Tabela 8.3.) ou pela realização 
de simulações (em especial para o estudo das possíveis consequências dos eventos de perigo).

 Além do levantamento e pesquisa de bases de dados genéricas, a organização das informações 
históricas e a classificação das causas dos acidentes de navegação apresentadas, por exemplo, nos anuários 
editados e divulgados em meio digital pelo Tribunal Marítimo,4 permitem a obtenção de dados probabilísticos 
a respeito dos tipos de acidente envolvendo o transporte marítimo e aquaviário e o conhecimento de suas 
causas mais recorrentes.

8.2.5. Avaliação de risco e possíveis medidas de mitigação e contingência

 Caso o risco de qualquer dos eventos analisados exceda os critérios de aceitação estabelecidos, 
medidas de controle devem ser propostas. Após a proposição das medidas de controle, uma nova análise de 
risco deve ser realizada, considerando que essas medidas foram postas em prática – por meio das metodologias 
e ferramentas discutidas nas seções precedentes. Dessa forma, será possível avaliar o impacto dessas ações 
na composição do risco da operação, com o objetivo de determinar se os critérios de aceitação podem ser 
cumpridos por meio de sua adoção.

 Além disso, no planejamento portuário, caso diferentes medidas de controle sejam aceitáveis segundo 
a avaliação de risco, recomenda-se a seleção da solução – que pode ser uma ação ou um conjunto de ações 
– mais adequada, de acordo com os seguintes critérios

Tabela 8.5. Matriz qualitativa de risco
Tabela 8.5. Matriz qualitativa de risco 

Classes de 
severidade para 

as consequências 

Frequência de ocorrência 
Extremamente 

remota Remota Pouco 
provável Provável Frequente 

Catastrófica M M NT NT NT 
Crítica T M M NT NT 
Média T T M M NT 

Marginal T T T M M 
Desprezível T T T T M 

 

8.2.4. Dados estatísticos sobre causas e consequências dos eventos de perigo 

Atividade essencial na análise de risco, em especial na análise quantitativa, é a obtenção 
de dados estatísticos que permitam a avaliação detalhada das frequências e das consequências 
dos eventos que compõem os prováveis cenários de acidente. 

Em geral, esses dados são obtidos de bancos com dados genéricos a respeito de falhas de 
equipamentos, pela construção de modelos probabilísticos (e.g., árvores de falha; ver a Tabela 
8.3) ou pela realização de simulações (em especial para o estudo das possíveis consequências 
dos eventos de perigo). 

Além do levantamento e pesquisa de bases de dados genéricas, a organização das 
informações históricas e a classificação das causas dos acidentes de navegação apresentadas, 
por exemplo, nos anuários editados e divulgados em meio digital pelo Tribunal Marítimo,4 
permitem a obtenção de dados probabilísticos a respeito dos tipos de acidente envolvendo o 
transporte marítimo e aquaviário e o conhecimento de suas causas mais recorrentes. 

 

8.2.5. Avaliação de risco e possíveis medidas de mitigação e contingência 

Caso o risco de qualquer dos eventos analisados exceda os critérios de aceitação 
estabelecidos, medidas de controle devem ser propostas. Após a proposição das medidas de 
controle, uma nova análise de risco deve ser realizada, considerando que estas medidas foram 
postas em prática – por meio das metodologias e ferramentas discutidas nas seções 
precedentes. Dessa forma, será possível avaliar o impacto dessas ações na composição do 
risco da operação, com o objetivo de determinar se os critérios de aceitação podem ser 
cumpridos por meio de sua adoção. 

Além disso, no planejamento portuário, caso diferentes medidas de controle sejam 
aceitáveis segundo a avaliação de risco, recomenda-se a seleção da solução – que pode ser 
uma ação ou um conjunto de ações – mais adequada, de acordo com os seguintes critérios: 

• razão custo/benefício da medida de controle (relacionado à redução do risco 
apurada na análise de risco complementar); 

• repercussões operacionais: e.g., menor acréscimo de complexidade à operação; 

                                                             
4 Órgão especializado responsável por instaurar e/ou conduzir inquéritos administrativos referentes aos 
fatos e acidentes de navegação (IAFN) e investigações de segurança de acidentes e incidentes marítimos 
(ISAIM), de acordo com a legislação específica em vigor (Anjos & Gomes, 1992). 

4 Órgão especializado responsável por instaurar e/ou conduzir inquéritos administrativos referentes aos fatos e acidentes de 
navegação (IAFN) e investigações de segurança de acidentes e incidentes marítimos (ISAIM), de acordo com a legislação específica 
em vigor (Anjos & Gomes, 1992).
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 • razão custo/benefício da medida de controle (relacionado à redução do risco apurada na análise de risco 
   complementar);
 • repercussões operacionais: como menor acréscimo de complexidade à operação;
 • risco global: para toda a área em avaliação.

 Possíveis medidas de controle de risco que podem ser consideradas ou adotadas nos projetos 
de acessos náuticos são: a) alterações na geometria dos acessos náuticos; b) estabelecimento de limites 
operacionais ambientais; c) estabelecimento de regras operacionais; d) adoção de auxílios à navegação; 
e) serviço de praticagem; e f) implantação de treinamentos específicos. Os itens a seguir discutem essas 
possíveis medidas de forma mais detalhada. Entre essas medidas encontram-se sugestões com base no 
Pianc WG30 (Pianc, 1997) que, apesar de superado pelo Pianc Report Number 121, de 2014 (Pianc, 
2014), apresenta medidas que servem de base para o projeto de acessos náuticos em diferentes partes do 
mundo (U. S. Army Corps of  Engineers, 2012), sendo amplamente aceitas por projetistas e engenheiros 
(Pianc, 2014). Ressalta-se, porém, que não se pretende exaurir o tema nem prescrever as ações de con-
trole de risco a adotar, mas apresentar algumas sugestões de ações a discutir nas sessões de avaliação 
de risco (ver a Figura 8.1.).

 Neste ponto é interessante ressaltar que as medidas de controle sugeridas podem gerar novos eventos 
de perigo. Assim, a análise considerando essas medidas de controle (para avaliar a sua eficácia sobre os 
riscos classificados como não aceitáveis) deve ser feita empregando-se a mesma metodologia que levou à 
sua proposição – isto é, realiza-se a atualização da análise de risco. Por outro lado, na utilização efetiva dos 
acessos náuticos, novos riscos podem ser identificados ou as medidas de controle implementadas podem 
não ter a eficácia esperada. O relato de situações de risco às partes interessadas e aos proprietários do 
risco, principalmente incidentes ou quase acidentes, é importante e deve ser incentivado. Recomenda-se 
evitar o caráter de busca de responsabilidades nesses relatórios, que devem antes investigar as causas, 
consequências potenciais e medidas de controle a adotar e sugerir, a fim de realimentar o processo de 
gestão de risco.

8.2.5.1. Alterações na geometria dos acessos náuticos (ver a seção 7.1.1. de Pianc, 1997)

 Os riscos podem ser efetivamente reduzidos por meio de mudanças no dimensionamento dos acessos 
náuticos. Recomenda-se que uma análise da relação custo/benefício seja efetuada logo que detectada a 
necessidade dessa medida de controle. Correções durante o Projeto Conceitual são particularmente 
interessantes, uma vez que o investimento de tempo e recursos (na parte a ser alterada) ainda não é tão 
significativo quanto seria na fase de Projeto Detalhado. Muitas vezes, entretanto, o impacto positivo dessa 
medida só pode ser indicado na fase de Projeto Detalhado. Neste último caso, o impacto geral deve ser 
considerado. Isso porque medidas baseadas na modificação do dimensionamento podem alterar completamente 
a avaliação de riscos do projeto, impactando de forma simultânea vários contribuintes para os riscos avaliados.
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8.2.5.2. Estabelecimento de limites operacionais ambientais (ver a seção 7.2.2. de Pianc, 1997)

 As condições marítimas e ambientais para os diversos aspectos da manobra em um porto ou terminal 
têm impacto direto no projeto e na operação dos canais e de outras áreas navegáveis. Os limites para 
essas condições podem ser diferentes para diversos tipos de navio, e para as condições específicas de cada 
projeto. O estabelecimento de limites para essas condições tem consequências significativas sobre o período de 
inatividade operacional e lucratividade do porto ou terminal. Assim, se os limites especificados não puderem 
ser confirmados por meio de experiência local (por exemplo, no caso de um novo projeto), sua adequabilidade 
para o caso específico deve ser cuidadosamente avaliada por meio de simulações envolvendo especialistas 
em navegação em águas restritas.

 Alguns valores de referência para esses limites – que podem ser aplicados a priori no processo de 
avaliação de riscos (ABNT, 2012) – estão listados no Anexo I. Para a adoção dessas condições-limite 
de referência, recomenda-se a observação das seguintes considerações gerais

 • aplicadas no projeto: supõe-se de forma conservadora que os diferentes limites ambientais atuem 
    simultaneamente. Entretanto, caso seja possível provar que essa situação não é realista, combinações 
   de valores menos extremos podem ser usadas, tomando cada uma das variáveis ambientais em sua 
  máxima (isto é, pior caso), com as outras variáveis abaixo de suas respectivas máximas – essas 
   combinações levam a diferentes condições de projeto;
 • aplicadas na operação: as manobras com navios são suspensas assim que uma das condições ambientais 
   atinge ou excede seus limites, independentemente de as outras variáveis atingirem ou não os seus 
   limites. A possibilidade de operar em condições em que apenas um dos limites seja excedido é 
   limitada aos casos em que um estudo detalhado tenha sido conduzido para o local específico (e que 
   tenha indicado essa possibilidade).

8.2.5.3. Estabelecimento de regras operacionais (ver a seção 7.2.3. de Pianc, 1997)

 As regras operacionais são definidas no Projeto Detalhado, sendo imprescindíveis à operação do 
porto. Elas resumem as medidas de controle de risco consideradas necessárias à operação segura dos acessos 
náuticos. As regras operacionais devem fazer referência ao seguinte

 • propriedades, dimensões lineares e porte do navio, de acordo com cada navio de projeto estudado;
 • condições ambientais-limite para a operação segura;
 • regras de tráfego nos acessos náuticos (como velocidades máxima e mínima, monoviacidade), 
   necessidades de TSS (traffic separation scheme) ou VTS (vessel traffic services);
 • assistência por rebocadores, seu tipo, quantidade e capacidade;
 • serviço de praticagem;
 • planos de contingência em situações de emergência;
 • outras medidas de controle de riscos avaliadas como necessárias.

 As regras operacionais são definidas considerando os resultados das avaliações de risco apoiados, em 
alguns casos, por estudos envolvendo simulação de fluxo de tráfego. Além de itens das regras operacionais, 
esses estudos devem incluir os TSS e VTS, quando existentes ou necessários, conforme descritos nos 
próximos tópicos (8.2.5.3.1. e 8.2.5.3.2., respectivamente).
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 Neste ponto é interessante ressaltar que as regras operacionais podem ser empregadas não apenas 
para aumentar a segurança, mas também para reduzir os custos dos acessos náuticos. Por exemplo, a 
restrição da movimentação de navios em determinadas situações no período de maré cheia pode resultar em 
economias nos custos de dragagem de aprofundamento e manutenção. Essa vantagem deve ser ponderada 
contra as desvantagens de atrasos na movimentação até que as condições operacionais estejam satisfatórias. 
Isso porque existe um balanço econômico entre o nível de serviço desejado e as dimensões dos acessos 
náuticos. Portanto, a viabilidade da imposição de janelas de movimentação deve sempre ser avaliada em 
termos econômicos, e, caso não seja suportável, alterações no projeto devem ser propostas.

8.2.5.3.1. Traffic separation scheme (TSS) (ver a seção 7.2.5. de Pianc, 1997)

 O TSS reduz o risco ao segregar o tráfego em vias com os navios se movendo todos em uma mesma 
direção, com uma zona de separação do tráfego entre elas. Podem-se estabelecer também zonas de tráfego 
interiores para pequenas embarcações a fim de evitar o uso das vias principais. O cruzamento de zonas de 
separação de tráfego é feito de acordo com regras específicas e em pontos preestabelecidos.

8.2.5.3.2. Vessel traffic services (VTS) (ver a seção 7.2.1. de Pianc, 1997) 

 O VTS é um serviço implementado por autoridade competente5 voltado para a melhoria da 
segurança e a eficiência do tráfego de embarcações, bem como para a proteção do meio ambiente. O serviço 
deve ter a capacidade de interagir com o tráfego e de responder às situações de tráfego em desenvolvimento 
em sua respectiva área. O VTS consiste em sistemas de gestão do tráfego de regiões portuárias ou costeiras 
baseados em terra. Os tipos de serviços oferecidos variam da provisão de informações às embarcações até a 
gestão extensiva do tráfego, dentro de um porto ou de uma hidrovia – neste último caso, sendo denominados vessel 
traffic management information system (VTMS). Os elementos essenciais de um VTS são: a) radar; b) automatic 
identification system (AIS); c) comunicações (VHF); d) TV de circuito fechado (CCTV); e) sensores meteoro-
lógicos e ambientais; e f) um sistema para gerenciamento dos dados.

 Além dos serviços de informação, o VTS pode compreender também outros serviços, como de 
assistência à navegação, de organização de tráfego, ou ambos. Os serviços de informação garantem 
que as informações essenciais estejam disponíveis a tempo para a tomada de decisões a bordo a 
respeito da navegação, que os serviços de assistência à navegação auxiliam e cujos efeitos monitoram. 
Os serviços de organização do tráfego evitam o desenvolvimento de situações perigosas no tráfego 
marítimo e fornecem condições à movimentação segura e eficiente das embarcações dentro da área 
coberta pelo VTS.

 As implicações do gerenciamento do tráfego – da perspectiva operacional e de projeto de canal – 
referem-se primeiramente ao tipo de serviço que está disponível para auxiliar o navegante. Por exemplo, 
um canal estreito no acesso a um porto movimentado pode requerer um serviço de organização de tráfego, 
enquanto um porto relativamente calmo pode precisar apenas de um sistema de informações. De qualquer 
forma, a tomada de decisão permanece a bordo – isso porque é responsabilidade do navegador estar 
familiarizado com os tipos de serviço oferecidos pelo VTS em uma área específica.

5 No Brasil, a autoridade competente de VTS é a Autoridade Marítima.
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 Um VTS é particularmente apropriado em uma área que inclua qualquer das seguintes situações: 
a) alta densidade de tráfego; b) canais estreitos, configurações portuárias, pontes ou áreas similares em que 
os navios encontrem restrições à navegação; c) alterações existentes ou previsíveis do padrão de tráfego, em 
consequência de obras nos terminais do porto ou terminais offshore, ou decorrentes de explorações offshore 
na área; d) tráfego de cargas perigosas; e) padrões de navegação conflitantes e complexos; f) elementos 
hidrográficos, hidrológicos e meteorológicos difíceis; g) baixios6 mutáveis ou outros perigos locais; 
h) considerações ambientais; i) interferência do tráfego marítimo sobre outras atividades marítimas; j) registro 
de acidentes marítimos; k) serviços existentes ou planejados de tráfego de embarcações em águas contíguas 
e a necessidade de cooperação entre estados vizinhos, quando apropriado.

8.2.5.4. Estabelecimento de auxílios à navegação (ver a seção 4.6. de Pianc 121, 2014)

 A navegação propriamente dita pode ser compreendida como o monitoramento da posição 
geográfica de uma embarcação dentro de uma hidrovia restrita. Existem diversos métodos largamente 
utilizados na navegação marítima
 
 • navegação visual, que utiliza observações ópticas;
 • navegação eletrônica, que utiliza sinais de posicionamento dos satélites e outros sistemas eletrônicos;
 • navegação de radar, que utiliza observações de radar – esse é um tipo específico de navegação 
   eletrônica.

 A navegação visual é o método primordial. Os auxílios à navegação facilitam a aplicação desse 
método e são necessários na falta de referências visuais naturais apropriadas ou se a densidade de tráfego 
indicar sua aplicação. Os próximos tópicos discutem os sistemas de posicionamento e os aparatos de auxílio 
à navegação no contexto do planejamento e projeto de canais de acesso.7

8.2.5.4.1. Sinalização do canal (balizamento) (ver a seção 4.6.1. de Pianc 121, 2014)

 A sinalização náutica dos canais, também conhecida como balizamento, é indicada tanto para a 
navegação visual quanto para a navegação por radar e pode localizar-se ao longo das linhas laterais do canal 
(como boias) ou na linha de centro do canal (por exemplo, luzes de alinhamento). As propriedades dos sinais 
náuticos podem ser assim resumidas

 • luzes de alinhamento ao longo da linha de centro atuam como ferramenta muito poderosa para o 
   posicionamento lateral, porém fraca para o posicionamento longitudinal;
 • alinhamentos cruzando o canal são ferramentas precisas para o posicionamento longitudinal;
 • sinais isolados são geralmente usados para posicionamento longitudinal, mas podem ser efetivos 
   para o posicionamento lateral quando utilizados em um canal largo e longo;

6 Baixios podem ser banco de areia ou rochedo à flor da água, frequentemente coberto e oculto, a pouca profundidade, perigoso 
para a navegação.

7 As diretrizes para o projeto dos auxílios à navegação resultam de acordos internacionais, e, assim, as recomendações apresentadas 
neste texto não prevalecem sobre as recomendações específicas dos órgãos técnicos responsáveis pela regulamentação vigente.
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 • sinais duplos atuam tanto no posicionamento longitudinal quanto no lateral. Alternativamente, 
   podem-se utilizar sinais de linha de centro;
 • um sinal isolado no ponto de guinada em uma curva pode atuar como uma referência de posição 
   ao longo da curva;
 • sinais isolados podem ser usados para avisos. Por exemplo, um aviso sobre casco soçobrado ou 
   pedra.

 Por meio da combinação dos tipos de sinais, pode-se projetar um canal que seja seguro para a 
navegação. Os auxílios à navegação exigidos relacionam-se às propriedades do canal, que incluem largura 
e curvatura, condições atmosféricas e de tráfego; um canal sinuoso, portanto, demanda um balizamento 
mais complexo. Existe conexão muito próxima entre as dimensões do canal, o alinhamento e a sinalização.

 Pontos de referência devem ser previstos para auxiliar o posicionamento lateral e longitudinal, 
e a guinada em todas as curvas. Para tanto, devem ser considerados o porte dos navios, a velocidade e a 
visibilidade a partir do passadiço. A exigência mínima de sinalização demanda ao menos um sinal sempre 
visível em um dos lados do canal (a olho nu ou no radar). Com essa regra e com o conhecimento das 
condições de visibilidade nas áreas de interesse, podem-se calcular as distâncias máximas entre os sinais; ou 
seja, o espaçamento máximo entre os sinais deve ser menor que a visibilidade mínima necessária. Por outro 
lado, a utilização de instrumentos eletrônicos de navegação também deve ser considerada na determinação 
das distâncias máximas e mínimas entre os sinais de navegação.

 Teoricamente, quanto mais sinalização mais fácil se torna a navegação. Deve-se, entretanto, 
reconhecer que um número exagerado de sinais náuticos pode causar confusão. A solução ideal para a 
sinalização de acordo com as dimensões do canal geralmente é encontrada por meio de simulações na fase de 
Projeto Detalhado. Visto que os navios podem utilizar uma variedade de auxílios à navegação em acréscimo 
à sinalização do canal, o projetista deve atentar para os possíveis cruzamentos no canal, a fim de evitar a 
criação de situações confusas de navegação, como resultado do excesso de sinalização náutica.

 Outra forma de sinalizar um canal é posicionar um sinal em todos os vértices das linhas laterais 
(cantos). Se as partes retilíneas forem mais longas do que o espaçamento máximo permitido, sempre há a 
opção de posicionar sinais adicionais ao longo da linha retilínea lateral. Essa é uma técnica de sinalização 
comum em canais curvos.

 Uma alternativa, tanto para os canais retilíneos quanto para os curvos, é o uso das boias de linha 
de centro, principalmente em canais bidirecionais. Nesse caso, um número menor de boias é necessário, 
evitando-se o fator das boias duplas, que causa obstruções adicionais no canal e restrições para pequenas 
embarcações. De forma geral, entretanto, os sinais pareados funcionam melhor nas partes retilíneas do canal 
em comparação com os sinais isolados nos vértices de sua linha lateral. Conforme já mencionado, as boias 
duplas são efetivas tanto para o posicionamento lateral quanto para o longitudinal.

 Em suma, cada canal é um caso particular e como tal deve ser estudado. Não há uma solução 
universal ideal, e sim uma variedade de soluções e técnicas de sinalização. Assim, recomenda-se que os 
sistemas de sinalização propostos sejam sempre estudados em simuladores, ao menos em seus pontos sensíveis. 
Os projetistas devem, necessariamente, consultar um especialista em auxílios à navegação ao elaborar um 
plano de equipamentos de auxílios à navegação para o canal. A configuração final do projeto de sinalização 
náutica demanda a aprovação da autoridade competente de segurança da navegação.



189

8.2.5.4.2. Sistemas de navegação a bordo (ver a seção 4.6.2. de Pianc 121, 2014)

 Os objetivos básicos de um sistema de navegação a bordo são reconhecer e monitorar tanto a posição 
geográfica absoluta do navio na área em questão quanto sua posição em relação aos objetos conhecidos fixos 
e móveis – naturais ou artificiais. A esse respeito, os próximos parágrafos apresentam uma breve discussão 
sobre a navegação visual, a eletrônica e a realizada pela praticagem.

 Navegação visual (ver a seção 4.6.2.1. de Pianc 121, 2014) 

 A forma primária de navegação visual é a plotagem manual com um compasso em uma carta impressa, 
utilizando duas ou mais marcações de pontos geográficos notáveis. A utilização de sextantes para a tomada de 
ângulos verticais e horizontais pode ser considerada impraticável. A determinação da posição relativa pode 
ser facilitada por meio da observação de vários tipos de sinais de alinhamento, incluindo pontos geográficos 
notáveis e boias do canal. Os equipamentos para a visão noturna e os binóculos são provavelmente os únicos 
auxílios ópticos encontrados atualmente.

 Auxílios à navegação eletrônica (ver a seção 4.6.2.2. de Pianc 121, 2014) 

 Regulamentações internacionais ou nacionais definem a necessidade de equipamentos por tipo e 
porte de embarcação. Os auxílios à navegação eletrônica incluem: a) radar; b) electronic chart system (ECS); 
c) electronic chart display and information system (ECDIS); d) global navigation satellite system (GNSS), que é o 
termo genérico-padrão para sistemas de navegação por satélite; e) GPS diferencial (DGPS); f) navegação 
eletrônica (e-Navigation); g) automatic identification system (AIS); h) portable pilot unit (PPU). 

 Os sistemas AIS e outros auxílios à navegação vêm sendo combinados, tendo o auxílio à navegação 
um transmissor AIS para que possa ser visto como um alvo AIS na tela de um ECDIS. O monitoramento 
remoto dos auxílios à navegação também é possível por esse método, viabilizando a verificação da posição 
e do estado do auxílio à navegação. Esse sistema de monitoramento remoto tem o potencial de promover 
economias consideráveis na manutenção do canal.

 O virtual aids to navigation (Virtual AtoN) é um novo conceito envolvendo o AIS e os auxílios à navegação 
em que, em vez de se utilizar um auxílio físico à navegação, emprega-se um auxílio virtual, representado na 
tela de um ECDIS via AIS. Isso é possível por meio da transmissão virtual do auxílio à navegação, a partir 
de uma estação em terra, para todos os usuários do ECDIS. Trata-se de maneira rápida e conveniente de 
sinalizar, por exemplo, um perigo ou uma boia perdida, sendo recomendada apenas como sinalização 
temporária, posto que é preciso compreender que os navios que não utilizam o ECDIS não conseguem 
enxergar o auxílio virtual à navegação.

 Navegação por prático

 No caso da navegação executada por um prático, o posicionamento é feito de forma internalizada, 
isto é, sem a plotagem em carta náutica, baseando-se em conhecimento detalhado do local. Isso, por um 
lado, garante rapidez na tomada de decisão, embora, por outro, demande que a equipe do navio continue a 
realizar a plotagem em carta náutica como forma de verificação do posicionamento e auditoria da navegação.
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8.2.5.5. Serviço de praticagem (ver a seção 7.5. de Pianc, 1997)

 A movimentação das embarcações nos acessos náuticos se dá sob a responsabilidade de um número 
variado de grupos de marítimos. A maior parte da movimentação dos navios em acessos náuticos é normal-
mente assessorada por práticos qualificados e certificados por uma autoridade competente de praticagem.8 

Esses profissionais combinam habilidades de manobra de navio com o conhecimento local de condições 
específicas de cada área de praticagem. Além disso, eles mantêm conhecimento detalhado das características 
técnicas, regulatórias e ambientais da área específica em que atuam.

 A autoridade competente de praticagem é a responsável por definir as áreas em que a navegação é 
obrigatoriamente realizada com o auxílio de práticos. As subseções seguintes abordam tópicos específicos 
relacionados à contribuição dos práticos.

8.2.5.5.1. Segurança da navegação (ver a seção 7.5.6. de Pianc, 1997)

 O objetivo primário dos práticos, considerando as limitações das vias de acesso e as vulnerabilidades 
das instalações portuárias, é garantir a movimentação expedita consistente com a maior segurança 
possível das embarcações sob sua orientação. Com base em seu treinamento e experiência, os práticos podem 
avaliar se determinada atividade é segura ou não e assessorar estudos de simulação. Em casos extremos, em 
que critérios de aceitação não estão explicitados ou medidas de controle não estão disponíveis, os práticos 
costumam constituir o único recurso de consulta disponível para a equipe de avaliação de riscos, isto é, pode 
ocorrer de eles serem a única fonte de informação viável para a conclusão das análises.

 O proprietário do risco deve ter especial atenção ao número de práticos habilitados a desempenhar 
essas atividades. Com poucos práticos, a demanda de serviços pode levá-los a trabalhar sob fadiga. No outro 
extremo, um número elevado de práticos impede que mantenham sua qualificação e proficiência na atividade, 
pois seu conhecimento e habilidade são funções da rotineira repetição de suas atividades (learn-by-doing). 
Em ambos os casos, os níveis de risco dos acessos náuticos podem ser acrescidos.

8.2.5.5.2. Emprego de mais de um prático (ver a seção 7.5.5. de Pianc, 1997) 

 Situações especiais podem demandar atuação simultânea de mais de um prático a bordo. Essa 
necessidade pode decorrer de
 
 • navegações de longa duração, demandando revezamento por turnos a fim de evitar a atuação dos 
   práticos sob fadiga;
 • dimensões e calados da embarcação em relação a determinado acesso náutico resultando em 
    reduzidas margens de segurança para a faina e, consequentemente, demandando medidas adicionais 
   de controle de risco;
 • características da embarcação que demandem o posicionamento de práticos adicionais em posições 
   estratégicas na embarcação, além de no passadiço ou sua asa, a fim de permitir a visualização dos 
   limites do acesso náutico ou defensas de atracação (como navios com asa de passadiço que não alcance 
  a linha do costado do navio, navios contêineros com excesso de altura de contêineres no convés 
  principal, navios ou plataformas com estruturas ou plantas industriais no convés principal).

8 No Brasil, a autoridade competente de praticagem é a Autoridade Marítima.
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 Nessas situações, todos os práticos envolvidos devem ter habilitação compatível com a embarcação 
e com os acessos náuticos em questão.

8.2.5.5.3. Variabilidade dos práticos (ver a seção 7.5.2. de Pianc, 1997) 

 Embora seja um fator de difícil avaliação, a variabilidade da habilidade do grupo de práticos que 
servem em determinado acesso náutico deve ser levada em conta pelo proprietário do risco e, portanto, 
compor a análise de risco. A habilidade daqueles que tomam parte das operações pode ser afetada, por 
exemplo, por experiência ou nível de treinamento (esses profissionais podem ou não ter interesse técnico em 
tomar parte de simulações e treinamentos).

8.2.5.5.4. Isenções de praticagem (ver a seção 7.5.5. de Pianc, 1997) 

 A autoridade competente de praticagem, em áreas de praticagem obrigatória, pode avaliar que 
determinados comandantes possam ser dispensados do emprego de práticos, considerando a frequência de 
trânsito nesses acessos na mesma embarcação, as características da embarcação e as dimensões dos acessos 
em relação à embarcação. Nesse caso, a autoridade competente deve expedir certificados que comprovem 
a capacidade e o conhecimento desses comandantes. Recomenda-se que análises de risco específicas sejam 
realizadas em função do número de embarcações com essa isenção nos acessos náuticos.

8.2.5.5.5. Áreas de embarque e desembarque (ver a seção 7.5.3. de Pianc, 1997)

 Recomenda-se que análises de risco específicas sejam realizadas levando em consideração o tempo 
necessário para embarque e desembarque do prático e para sua troca de informações com o comandante 
do navio.

8.2.5.6. Treinamentos específicos (ver a seção 7.5.6. de Pianc, 1997)

 A movimentação de embarcações em um acesso náutico é consequência de decisões tomadas pelos 
aquaviários que as conduzem (comandante do navio e práticos) e executadas por outras pessoas, trazendo à 
operação a componente de incerteza originada do comportamento humano.

 A maioria dos acidentes aquaviários é causada por erros humanos. Como forma de identificar os 
fatores humanos responsáveis pela maioria dos acidentes e garantir a conformidade com os regulamentos 
internacionais, nacionais e locais, e com as boas práticas, deve-se considerar a exigência de treinamento 
adicional para o pessoal que esteja associado à utilização da via de acesso náutico – em especial, devem-se 
incluir práticos, operadores de VTS e os comandantes dos rebocadores. Isso é particularmente relevante 
se o canal for uma construção nova ou quando uma obra possa alterar significativamente as condições e o 
projeto anteriores, ou quando um novo tipo de navio passa a frequentar o porto.

 As áreas de treinamento podem incluir, por exemplo, a) novos regulamentos de gestão de tráfego 
provenientes de avaliações de risco; b) metodologias de navegação e manobra para os novos tipos de navio 
e equipamentos de apoio; c) emprego de técnicas de acompanhamento por rebocadores; d) implicações 
sobre a folga mínima abaixo da quilha, conhecimento sobre batimetria revisada e padrões de boias etc.; 
e) procedimentos emergenciais devido às falhas nos equipamentos da embarcação ou dos rebocadores; e 
f) simulações com os novos tipos de navios e as novas condições operacionais.
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ANEXO I DO CAPÍTULO 8
Limites operacionais ambientais – valores de referência

 Os limites operacionais ambientais apresentados neste anexo foram levantados e definidos para 
condições de baixo risco – em grande parte, esses dados se baseiam no conteúdo apresentado em 
Pianc 121, 2014.

 Nas aplicações em que as variáveis de risco ambiental apresentarem valores superiores aos indicados 
neste anexo, recomendam-se estudos detalhados para análise e controle de riscos. Foram definidos valores de 
referência para as variáveis de risco ambiental de acordo com as seguintes áreas do porto: a) canais; b) acesso 
ao porto; c) áreas de parada; d) áreas de evolução; e) áreas de fundeio; f) áreas de amarração e sistemas de 
boias; e g) bacias e cais de atracação. A Figura 8.2. ilustra o posicionamento relativo entre essas áreas em 
um porto hipotético.

 

 Nas seções a seguir, a variável VW,1min é a velocidade do vento à altura de dez metros acima do nível do 
mar, conforme média em um minuto; VF,1min é a velocidade da corrente a uma profundidade correspondente 
à metade do calado do navio, conforme média em um minuto; e Hs é a altura significativa da onda.

Figura 8.2. Esquema do posicionamento típico das partes de um porto
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Nas seções a seguir, a variável VW,1min é a velocidade do vento à altura de dez metros acima 
do nível do mar, conforme média em um minuto; VF,1min é a velocidade da corrente a uma 
profundidade correspondente à metade do calado do navio, conforme média em um minuto; e 
Hs é a altura significativa da onda. 
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I.1. Canais (ver a seção 4.3.2. da Pianc 121, 2014)

 Recomenda-se selecionar os limites para as condições de navegação nos canais de forma que o ângulo 
de deriva β, ilustrado na Figura 8.3., não exceda os valores especificados na Tabela 8.6. quando a embarcação 
estiver navegando na menor velocidade permitida – isso porque, dada a mesma condição ambiental, 
velocidades maiores tendem a resultar em ângulos de deriva menores. As condições do canal são diferenciadas 
em função do valor da profundidade relativa h/T, em que h é a profundidade, e T é o calado do navio, 
justificando a recomendação de diferentes valores para o ângulo máximo de deriva β.
 

 O ângulo de deriva β é calculado assumindo-se que seu seno seja a soma dos senos dos ângulos de 
deriva para as diferentes forças que agem separadamente, por exemplo

Sinβ = Sinβvento + Sinβcorrentes + Sinβondas + Sinβrebocadores

 A somatória é algébrica, e, portanto, cada ângulo de deriva é considerado com seu sinal positivo ou 
negativo relativo à direção da ação específica. Caso não haja algum critério específico para a velocidade 
mínima do navio, Vs, ela pode ser tomada como o menor valor especificado na Tabela 8.7.

I.1. Canais – ver a seção 4.3.2. da (PIANC, 2014) 

Recomenda-se selecionar os limites para as condições de navegação nos canais de forma 
que o ângulo de deriva β, ilustrado na Figura 8.3, não exceda os valores especificados na 
Tabela 6 quando a embarcação estiver navegando na menor velocidade permitida – isso 
porque, dada a mesma condição ambiental, velocidades maiores tendem a resultar em 
ângulos de deriva menores. As condições do canal são diferenciadas em função do valor da 
profundidade relativa h/T, em que h é a profundidade, e T é o calado do navio, justificando a 
recomendação de diferentes valores para o ângulo máximo de deriva β. 

 
Figura 8.3. Ângulo de deriva β 

Tabela 6. Ângulo de deriva β versus profundidade relativa do canal 

Condição relativa de profundidade do canal β máximo 
(em graus) 

h/T ≤ 1,2 
● Trechos normais 
● Pontos singulares 

5 
10 

1,2 <h/T < 1,5 
● Trechos normais 
● Pontos singulares 

10 
15 

h/T ≥ 5 
● Trechos normais 
● Pontos singulares 

15 
20 

 

O ângulo de deriva β é calculado assumindo-se que seu seno seja a soma dos senos dos 
ângulos de deriva para as diferentes forças que agem separadamente, por exemplo: 

sin𝛽𝛽 = sin𝛽𝛽&'()* + sin𝛽𝛽,*--'()'. + sin𝛽𝛽*(/0. + sin𝛽𝛽-'1*,0/*-'. 

 

A somatória é algébrica, e, portanto, cada ângulo de deriva é considerado com seu sinal 
positivo ou negativo relativo à direção da ação específica. Caso não haja algum critério 
específico para a velocidade mínima do navio Vs, ela pode ser tomada como o menor valor 
especificado na Tabela 8.7. 
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I.2. Acessos ao porto (ver a seção 4.3.3. da Pianc 121, 2014)

 É conveniente que as características de manobrabilidade de um navio na ocasião do acesso ao porto 
não sejam consideradas isoladamente na análise de risco. Recomenda-se considerar também o trecho do 
canal de seus limites externos a seus limites internos. Recomenda-se levar em consideração estes aspectos
 
 • as rotas de aproximação são predefinidas e nem sempre são alinhadas ao vento, às ondas ou às 
   correntes. Consequentemente, recomenda-se considerar aqueles componentes principais de força 
   transversal e ângulos de deriva que estejam próximos aos valores máximos admissíveis; bem como 
   que os limites ambientais sejam determinados em função do nível exigido de serviço. A não 
   ser que medidas específicas ou resultados de modelos estejam disponíveis, as seguintes condições 
   ambientais transversais ou laterais são recomendadas
 
  – velocidade do vento VW,1min ≤ 15m/s (29 nós);
  – velocidade da corrente VF,1min ≤ 1m/s (2 nós);
  – altura significativa da onda Hs ≤ 3m.

 • em portos de abrigo para pequenas embarcações (para pesca ou recreio), assim como em portos 
    projetados para operar sob condições ambientais severas, as rotas de aproximação podem possibilitar 
    que as embarcações cheguem ao porto correndo com o tempo (isto é, recebendo mar e vento pela 
    popa) ou com um pequeno ângulo com o canal (chamado de navegação com o mar na alheta), com 
   ângulos de 15 a 20 graus entre o aproamento da embarcação e a direção das ondas. As condições 
    ambientais-limite para essas rotas de entrada de mau tempo podem ser estabelecidas por meio da 
    análise dos níveis exigidos de serviço; e, caso esses critérios ainda não estejam disponíveis, por meio 
    dos seguintes limites operacionais
 
  – velocidade do ventoVW,1min ≤ 16m/s (32 nós);
  – velocidade da correnteVF,1min ≤ 2m/s (4 nós);
  – altura significativa da onda Hs ≤ 5m.

Tabela 8.7. Variação da velocidade do navio em áreas de navegação
Tabela 8.7. Variação da velocidade do navio em áreas de navegação 

Área de Navegação 
Vs 

m/s nós 
Áreas externas (por tipo de via) 
● Longas (≥ 50lpp) 
● Curtas (< 50lpp) 
● Fundeadouro 
● Área de manobra 
● Área de terminal 

 
4-7,5 
4-6 

1-1,5 
2-3 

1-1,5 

 
8-15 
8-12 
2-3 
4-6 
2-3 

Passando pelos acessos à área portuária  2-4 4-8 
Áreas internas do porto: 
     ● Fundeadouro 
     ● Canal 
     ● Áreas de manobra 
     ● Píeres ou aproximação para atracação 

 
1-1,5 
3-5 
2-3 

1-1,5 

 
2-3 

6-10 
4-6 
2-3 

 

I.2. Acessos ao porto – ver a seção 4.3.3. da (PIANC, 2014) 

É conveniente que as características de manobrabilidade de um navio na ocasião do acesso 
ao porto não sejam consideradas isoladamente na análise de risco. Recomenda-se considerar 
também o trecho do canal de seus limites externos a seus limites internos. Recomenda-se 
levar em consideração estes aspectos: 

• as rotas de aproximação são predefinidas e nem sempre são alinhadas ao vento, 
às ondas ou às correntes. Consequentemente, recomenda-se considerar aqueles 
componentes principais de força transversal e ângulos de deriva que estejam 
próximos aos valores máximos admissíveis; bem como que os limites ambientais 
sejam determinados em função do nível exigido de serviço. A não ser que medidas 
específicas ou resultados de modelos estejam disponíveis, as seguintes condições 
ambientais transversais ou laterais são recomendadas: 

o velocidade do vento VW,1min≤ 15m/s (29 nós); 
o velocidade da corrente VF,1min≤ 1m/s (2 nós); 
o altura significativa da onda Hs ≤ 3m; 

• Em portos de abrigo para pequenas embarcações (para pesca ou recreio), assim 
como em portos projetados para operar sob condições ambientais severas, as 
rotas de aproximação podem possibilitar que as embarcações cheguem ao porto 
correndo com o tempo (isto é, recebendo mar e vento pela popa) ou com um 
pequeno ângulo com o canal (chamado de navegação com o mar na alheta), com 
ângulos de 15° a 20° entre o aproamento da embarcação e a direção das ondas. 
As condições ambientais-limite para essas rotas de entrada de mau tempo podem 
ser estabelecidas por meio da análise dos níveis exigidos de serviço; e, caso esses 
critérios ainda não estejam disponíveis, por meio dos seguintes limites 
operacionais: 

o velocidade do ventoVW,1min≤ 16m/s (32 nós); 
o velocidade da correnteVF,1min≤ 2m/s (4 nós); 
o altura significativa da onda Hs ≤ 5m. 
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I.3. Áreas de parada (ver a seção 4.3.4. da Pianc 121, 2014)

 Os critérios operacionais para as áreas de parada são os mesmos que para as áreas adjacentes (de 
ligação) do canal. Se a área de parada não estiver alinhada com o canal, a direção das variadas ações sobre 
a embarcação é diferente daquelas sobre o canal. Nesse caso, recomenda-se que as condições operacionais-
limite sejam assumidas, de forma conservadora, como onidirecionais.

 Em alguns casos, as configurações do porto ou de suas áreas de manobra não permitiriam que 
a manobra de parada de uma embarcação de interesse fosse conduzida do começo ao fim de maneira 
autônoma e controlada. Nesses casos, a área de parada da embarcação tem que ser localizada fora da área 
portuária – para que o navio venha a parar antes de adentrar a área portuária. A embarcação pode então 
prosseguir e fazer seu giro final ou manobra de aproximação ao cais com o auxílio de rebocadores. Nesse 
caso, as condições ambientais operacionais-limite podem ter que ser baseadas nas limitações das embarcações 
auxiliares (lancha do prático, rebocadores) que levam o navio até seu berço de atracação. A não ser que 
estejam disponíveis os resultados detalhados de modelos para cada área, as condições ambientais operacionais- 
limite podem ser estabelecidas de acordo com os seguintes valores (presume-se que essas condições sejam 
onidirecionais)

 • velocidade do vento VW,1min é ≤ 10m/s (20 nós);
 • velocidade da correnteVF,1min é ≤ 1m/s (2 nós);
 • altura significativa da onda Hs ≤ 2m.

I.4. Áreas de evolução (ver a seção 4.3.5. da Pianc 121, 2014)

 Os limites operacionais surgem das forças ambientais resultantes sobre o navio e do ângulo de deriva 
devido a essas forças. Nesses casos, são recomendados os seguintes limites operacionais

 • manobras sem auxílio de rebocadores

  – velocidade do vento VW,1min é ≤ 10m/s (20 nós);
  – velocidade da corrente VF,1min é ≤ 0,5m/s (1 nó);
  – altura significativa da onda Hs é ≤ 2m/3m (dependendo do tipo de manobra).

 • manobras com auxílio de rebocadores

  – velocidade do vento VW,1min  é ≤ 10m/s (20 nós);
  – velocidade da corrente VF,1min é ≤ 0,1m/s (0,2 nó);
  – altura significativa da onda Hs é ≤ 1,5m/2m (dependendo do tipo de rebocador).

 Quando as áreas de manobra estiverem localizadas em zonas sem restrições geométricas em uma 
direção (por exemplo, alguns portos fluviais), os limites operacionais na direção longitudinal (por exemplo, 
rio) podem ser maiores, conforme as condições particulares do projeto.
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I.5. Áreas de fundeio (ver a seção 4.3.6. da Pianc 121, 2014)

 As condições ambientais-limite recomendadas para as operações nas áreas de fundeio são listadas na 
Tabela 8.8. Elas dependem do navio, do tipo de fundeadouro e da operação programada. A velocidade do 
vento é determinada para tipos gerais de navio. Caso eles tenham áreas relativamente grandes de exposição 
ao vento (como transportadores de metano, navios porta-contêineres, transportadores de carros, petroleiros 
em lastro), recomenda-se que as velocidades operacionais-limite do vento sejam 20% menores do que aquelas 
apresentadas na Tabela 8.8.

I.6. Áreas de amarração e sistemas de boias (ver a seção 4.3.7. da Pianc 121, 2014)

 As condições ambientais recomendadas como limites operacionais para áreas de amarração 
e sistemas de boias são apresentadas na Tabela 8.9. Os valores de referência variam em função da 
capacidade da embarcação de conseguir girar livremente para um afilamento com o mínimo de 
resistência ou se o seu aproamento for fixo.

Tabela 8.8. Condições ambientais-limite para as operações nas áreas de fundeio

I.5. Áreas de fundeio – ver a seção 4.3.6. da (PIANC, 2014) 

As condições ambientais-limite recomendadas para as operações nas áreas de fundeio são 
listadas na Tabela 8.8. Elas dependem do navio, do tipo de fundeadouro e da operação 
programada. A velocidade do vento é determinada para tipos gerais de navio. Caso eles 
tenham áreas relativamente grandes de exposição ao vento (e.g., transportadores de metano, 
navios porta-contêineres, transportadores de carros, petroleiros em lastro), recomenda-se que 
as velocidades operacionais-limite do vento sejam 20% menores do que aquelas apresentadas 
na Tabela 8.8. 

 

Tabela 8.8. Condições ambientais-limite para as operações nas áreas de fundeio 
Atividade VW,1min VF,1min Hs 

Áreas de aproximação e atracação 17m/s 2m/s 2,5m 

Navio no fundeadouro 
Com uma âncora na proa 24m/s 2m/s 3,5m 

Fundeado com duas âncoras 30m/s 2m/s 4,5m 
Fundeio contra a maré 

vazante/enchente com uma 
âncora na proa e uma na popa 

Forças longitudinais 24m/s 2m/s 3,5m 

Forças transversais Fundeadouro não operacional 

Operações de carregamento e descarga Depende do equipamento (de 
carga/descarga) 

 

I.6. Áreas de amarração e sistemas de boias – ver a seção 4.3.7. da (PIANC, 2014) 

As condições ambientais recomendadas como limites operacionais para áreas de 
amarração e sistemas de boias são apresentadas na Tabela 8.9. Os valores de referência 
variam em função da capacidade da embarcação de conseguir girar livremente para um 
afilamento com o mínimo de resistência ou se o seu aproamento for fixo. 

 

Tabela 8.9. Limites operacionais para áreas de amarração e sistemas de boias 

Atividade 

Áreas de amarração com aproamento livre Áreas de 
amarração com 

aproamento fixo2 
Amarração a 

uma monoboia 

Amarração a 
mini-

monoboias1 

Amarração a 
dolfins singelos 

Aproximação 
e amarração 

VW,1min 17m/s 17m/s 17m/s 10m/s 
VF,1min 2m/s 2m/s 2m/s 0,5m/s 

Hs 2,5m 2m 2m 2m 

Navio no 
fundeadouro 

VW,1min 30m/s 24m/s 30m/s 22m/s 
VF,1min 2m/s 2m/s 2m/s 1m/s 

Hs 4,5m 2m 3,5m 2m 
NOTA 1: A amarração a minimonoboias ou pequenas boias geralmente ocorre com embarcações de pesca e de recreio. 
NOTA 2: Áreas de amarração com aproamento fixo geralmente se referem a sistemas de boias. 
 

I.7. Bacias e cais de atracação – ver a seção 4.3.8. da (PIANC, 2014) 

As condições operacionais-limite para navios em navegação e em manobra (incluindo 
parada e giro) em bacias ou nas proximidades dos cais de atracação são as mesmas 
estabelecidas para essas manobras em outras áreas do porto – independentemente de a 
localização ser mais abrigada. 

Tabela 8.9. Limites operacionais para áreas de amarração e sistemas de boias

I.5. Áreas de fundeio – ver a seção 4.3.6. da (PIANC, 2014) 

As condições ambientais-limite recomendadas para as operações nas áreas de fundeio são 
listadas na Tabela 8.8. Elas dependem do navio, do tipo de fundeadouro e da operação 
programada. A velocidade do vento é determinada para tipos gerais de navio. Caso eles 
tenham áreas relativamente grandes de exposição ao vento (e.g., transportadores de metano, 
navios porta-contêineres, transportadores de carros, petroleiros em lastro), recomenda-se que 
as velocidades operacionais-limite do vento sejam 20% menores do que aquelas apresentadas 
na Tabela 8.8. 

 

Tabela 8.8. Condições ambientais-limite para as operações nas áreas de fundeio 
Atividade VW,1min VF,1min Hs 

Áreas de aproximação e atracação 17m/s 2m/s 2,5m 

Navio no fundeadouro 
Com uma âncora na proa 24m/s 2m/s 3,5m 

Fundeado com duas âncoras 30m/s 2m/s 4,5m 
Fundeio contra a maré 

vazante/enchente com uma 
âncora na proa e uma na popa 

Forças longitudinais 24m/s 2m/s 3,5m 

Forças transversais Fundeadouro não operacional 

Operações de carregamento e descarga Depende do equipamento (de 
carga/descarga) 

 

I.6. Áreas de amarração e sistemas de boias – ver a seção 4.3.7. da (PIANC, 2014) 

As condições ambientais recomendadas como limites operacionais para áreas de 
amarração e sistemas de boias são apresentadas na Tabela 8.9. Os valores de referência 
variam em função da capacidade da embarcação de conseguir girar livremente para um 
afilamento com o mínimo de resistência ou se o seu aproamento for fixo. 

 

Tabela 8.9. Limites operacionais para áreas de amarração e sistemas de boias 

Atividade 

Áreas de amarração com aproamento livre Áreas de 
amarração com 

aproamento fixo2 
Amarração a 

uma monoboia 

Amarração a 
mini-

monoboias1 

Amarração a 
dolfins singelos 

Aproximação 
e amarração 

VW,1min 17m/s 17m/s 17m/s 10m/s 
VF,1min 2m/s 2m/s 2m/s 0,5m/s 

Hs 2,5m 2m 2m 2m 

Navio no 
fundeadouro 

VW,1min 30m/s 24m/s 30m/s 22m/s 
VF,1min 2m/s 2m/s 2m/s 1m/s 

Hs 4,5m 2m 3,5m 2m 
NOTA  A amarração a minimonoboias ou pequenas boias geralmente ocorre com embarcações de pesca e de recreio. 
NOTA  Áreas de amarração com aproamento fixo geralmente se referem a sistemas de boias. 
 

I.7. Bacias e cais de atracação – ver a seção 4.3.8. da (PIANC, 2014) 

As condições operacionais-limite para navios em navegação e em manobra (incluindo 
parada e giro) em bacias ou nas proximidades dos cais de atracação são as mesmas 
estabelecidas para essas manobras em outras áreas do porto – independentemente de a 
localização ser mais abrigada. 
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I.7. Bacias e cais de atracação (ver a seção 4.3.8. da Pianc 121, 2014)

 As condições operacionais-limite para navios em navegação e em manobra (incluindo parada e giro) 
em bacias ou nas proximidades dos cais de atracação são as mesmas estabelecidas para essas manobras em 
outras áreas do porto – independentemente de a localização ser mais abrigada.

 Para as operações no cais de atracação, recomenda-se que três condições sejam consideradas de 
forma específica: a) navio atracando; b) operações de carga e descarga; e c) navios atracados a cais ou píeres. 
As condições ambientais-limite para esses três casos dependem de outros fatores além da embarcação em 
manobra. Os limites de atracação dependem dos rebocadores disponíveis e dos sistemas de defensas do cais. 
A paralisação das operações de carga e descarga depende principalmente das características da carga e do 
equipamento utilizado.

 Os limites operacionais para as embarcações atracadas ao cais ou aos píeres dependem dos limites da 
estrutura, da disponibilidade de equipamentos de reboque para desatracar o navio sob condições extremas 
e da capacidade do navio de navegar sob controle para outros cais de atracação, fundeadouros ou áreas 
externas de navegação. Além disso, outras considerações e fatores podem exercer papel importante em alguns 
casos, como, por exemplo, os limites de conforto para os passageiros em um navio de cruzeiro sob a ação 
das ondas. A não ser que os resultados detalhados de modelos específicos estejam disponíveis, as condições 
ambientais operacionais-limite para cais de atracação ou píeres podem ser estabelecidas a priori de acordo 
com os valores listadas na Tabela 8.10.
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Tabela 8.10. Limites operacionais para cais de atracação ou píeres

Para as operações no cais de atracação, recomenda-se que três condições sejam 
consideradas de forma específica: a) navio atracando; b) operações de carga e descarga; e c) 
navios atracados a cais ou píeres. As condições ambientais-limite para esses três casos 
dependem de outros fatores além da embarcação em manobra. Os limites de atracação 
dependem dos rebocadores disponíveis e dos sistemas de defensas do cais. A paralisação das 
operações de carga e descarga depende principalmente das características da carga e do 
equipamento utilizado para a operação. 

Os limites operacionais para as embarcações atracadas ao cais ou aos píeres dependem 
dos limites da estrutura, da disponibilidade de equipamentos de reboque para desatracar o 
navio sob condições extremas e da capacidade do navio de navegar sob controle para outros 
cais de atracação, fundeadouros ou áreas externas de navegação. Além disso, outras 
considerações e fatores podem exercer papel importante em alguns casos, como, por 
exemplo, os limites de conforto para os passageiros em um navio de cruzeiros sob a ação das 
ondas. A não ser que os resultados detalhados de modelos específicos estejam disponíveis, as 
condições ambientais operacionais-limite para cais de atracação ou píeres podem ser 
estabelecidas a priori de acordo com os valores listadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Limites operacionais para cais de atracação ou píeres 
Descrição VW,1min VF,1min Hs 

Embarcações de pesca 
(forças transversais ao cais) 22m/s 1,5m/s 0,6m 

Navios-petroleiros 
< 30000DWT 20m/s 0,7m/s 1m 

30000 DWT-200000DWT 20m/s 0,7m/s 1,2m 
> 200000TPB 20m/s 0,7m/s 1,5m 

Navios graneleiros 
Carregamento 22m/s 0,7m/s 1m 

Descarga 22m/s 0,7m/s 0,8m 

Transportadores de gás 
liquefeito 

< 60000m3 16m/s 0,5m/s 0,8m 
> 60000m3 16m/s 0,5m/s 1m 

Navios mercantes de carga geral, embarcações de pesca 
de alto-mar e navios frigoríficos 22m/s 0,7m/s 0,8m 

Navios porta-contêineres, Ro-Ro e ferries 22m/s 0,5m/s 0,3m 
Navio de linha regular e navios de cruzeiro1 22m/s 0,7m/s 0,3m 

Embarcações de pesca 22m/s 0,7m/s 0,4m 

Navios no 
cais 

Petroleiros e 
transportadores 
de gás liquefeito 

Ações longitudinais3 ao cais 30m/s 2m/s 3m 

Ações transversais4 ao cais 25m/s 1m/s 2m 

Navios de linha 
regular e de 

cruzeiro2 

Ações longitudinais3 ao cais 22m/s 1,5m/s 1m 

Ações transversais4 ao cais 22m/s 0,7m/s 0,7m 

Embarcações de 
esporte e recreio 

Ações longitudinais3 ao cais 22m/s 1,5m/s 0,4m 
Ações transversais4 ao cais 22m/s 1,5m/s 0,4m 

Outros tipos de embarcações Limitações impostas pelas cargas 
de projeto 

NOTA 1 Condições relativas ao embarque e desembarque de passageiros. 
NOTA 2 Condições relativas aos limites para o conforto dos passageiros a bordo. 
NOTA 3 Vento, corrente ou ondas considerados atuando longitudinalmente, quando suas direções se situam no setor de ± 45° 
relativos ao eixo longitudinal do navio. 
NOTA 4 Vento, corrente ou ondas considerados atuando transversalmente, quando suas direções se situam no setor de ± 45° 
relativos ao eixo transversal do navio. 
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APÊNDICE
Métodos e Técnicas de Simulação de Navios

Introdução

 O objetivo deste apêndice é apresentar os métodos e as possibilidades de aplicação de várias técnicas de 
simulação de manobras de navios, bem como fornecer evidências suficientes para o leitor de que os modelos 
descritos possam ser considerados realistas, forneçam representação adequada do mundo real e possam ser 
empregados na avaliação de navegação segura em uma via de acesso portuária.

 O texto começa com uma visão geral dos métodos e das diferentes técnicas para desenvolvimento de 
modelos de manobras para a predição da manobrabilidade de navios, inicialmente para águas profundas e 
sem influências de forças ambientais, de acordo com critérios recomendados pela Organização Marítima 
Internacional (IMO) (MSC 1053; Resolução MSC 137(76)). Enfatiza-se o comportamento do casco do navio. 
O comportamento do navio, em águas profundas, deve ser perfeitamente compreendido e estudado a fim 
de que possa servir de base a futura extrapolação para águas confinadas. Um resumo dos resultados 
para águas profundas é geralmente apresentado no pilot card, em que estão incluídas as dimensões principais 
e características do navio. 

 Na segunda parte é apresentada uma visão ampla do conceito de modelos de simulação e de suas 
capacidades a empregar em um ambiente portuário. 

 A terceira parte deste apêndice apresenta aspectos teóricos básicos para o desenvolvimento de modelos 
matemáticos de manobras.

 Grande parte deste texto foi construída tendo como referências principais o relatório Capability of  
ship manoeuvring simulation models for approach channels and fairways in harbours, Bulletin 77 (Pianc, 
1992) e as resoluções da IMO MSC 1053 e MSC 137(76). 

 Em um ambiente portuário, as forças ambientais, tais como efeitos de águas confinadas, curvas, 
correntes (frequentemente com fortes gradientes), ondas que variam tanto em altura quanto em direção, 
swell, efeitos de bancos, paredes laterais, interação com outros navios, ventos etc., têm forte influência sobre 
o navio. 
 
 A IMO em suas publicações MSC 1053 e MSC 137(76) propõe um procedimento-padrão para 
avaliar a manobrabilidade de um navio. A motivação para tal, deve-se ao fato de que a análise da 
capacidade de manobras de um navio comercial não recebia muita atenção no projeto de navios 
comerciais, o que, segundo a IMO, decorre da falta de um padrão em termos do desempenho da 
manobrabilidade de navios. Isso ocasionou a construção de muitos navios com manobrabilidade 
precária, cujos projetistas confiavam na habilidade do ser humano para compensar as deficiências 
inerentes ao navio. Assim, a IMO propõe que os navios sejam projetados para satisfazer a padrão de 
manobra capaz de assegurar que um ônus indevido não seja imposto aos comandantes e práticos 
de navios para compensar deficiências na manobrabilidade do navio. Cabe ressaltar que esse padrão 
proposto pela IMO está voltado para manobras em águas profundas.
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Parte I – Previsão de Manobrabilidade

I.1. Métodos para previsão da manobrabilidade de um navio de projeto (Chapter 
3; IMO 1053)

 Na fase de projeto de um novo navio, para avaliar sua manobrabilidade é necessário realizar a previsão 
a partir de suas dimensões principais, suas formas, seu plano de linhas e outras informações disponíveis nesse 
estágio do projeto.

 De acordo com a IMO (MSC 1053), existem diversos métodos para previsão da manobrabilidade 
de um navio de projeto, variando a precisão da previsão das manobras e o custo para realizá-la. Do 
ponto de vista prático, destacam-se três métodos de previsão.

 O primeiro, que é o mais simples, utiliza a experiência e dados existentes, assumindo que a 
manobrabilidade do navio de projeto é aproximadamente a mesma de navios similares existentes.

 O segundo método utiliza resultados de testes com modelo físico reduzido. Os testes com modelos 
físicos são considerados o método de previsão mais confiável. Os requisitos em relação à exatidão, entretanto, 
não são tão rigorosos como no caso de testes de resistência ao avanço. O documento da IMO MSC 1053 
destaca que isso se deve à falta de um padrão para a realização de testes de manobrabilidade com modelos 
reduzidos. A comparação dos resultados obtidos em testes com modelos e em escala real tem sido geralmente 
menos regular do que no caso de testes de resistência ao avanço. O documento da IMO enfatiza que isso 
se acentua para formas de casco que podem apresentar problema em relação às características de governo 
e manobra. 

 De acordo com o terceiro método, realiza-se a previsão dos resultados usando um modelo matemático. 

I.2. Testes de manobra com o próprio navio de projeto

 Provas de mar em águas profundas são mandatórias. De acordo com a resolução MSC 137(76) da 
IMO, a prova de mar deve ser realizada em condição de carregamento pleno do navio, em condições ambientais 
calmas e águas profundas. Na prova de mar o conjunto-padrão de testes de manobras é constituído de curva 
de giro, curvas de zigue-zague, espiral e parada brusca.

I.3. Testes com modelos físicos em escala reduzida (IMO 1053, 3.2. e Pianc, 
1992,  item 1.4., p. 6, segundo parágrafo)

 Para previsão das características de manobra de um navio por meio de testes com modelos reduzidos 
utilizam-se duas abordagens. 

I.3.1. Testes com modelo livre

 Nesse caso um modelo reduzido do navio equipado com os instrumentos de governo e propulsão é 
colocado em um tanque de provas, em um lago ou em uma instalação em que se possa deslocar livremente. 
Por meio de uma entrada de controle seus equipamentos de governo e propulsão (por exemplo, leme e 
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propulsor) são acionados buscando reproduzir as manobras de teste na escala do navio, visando alcançar 
resultados diretos para as características de manobra.

 Os testes podem ser realizados de duas maneiras: (1) conduzido por um ser humano, seja a bordo do 
navio ou via uma câmera a bordo e controle remoto em terra e (2) usando um sistema de piloto automático, 
em que o modelo segue rota predeterminada por um sistema de controle, o qual gera as ordens do leme e 
do motor do modelo.

 Enfatiza-se que nos modelos físicos em escala de comprimento reduzida, a semelhança física em escala 
impõe ser a velocidade do modelo estabelecida pela igualdade do número de Froude do modelo e do navio. 
Isso implica uma escala de tempo, que se torna fator importante no comportamento humano. A condução 
de um modelo físico por um ser humano está sujeita a esse fator. Como citado no documento da IMO, na 
maioria dos casos essa escala de tempo será igual a 5 ou mais, dada uma escala de comprimento igual a 25 
ou mais. O homem terá que realizar suas ações em tempo cinco vezes ou mais inferior.   

 O uso de modelos físicos dotados de um sistema de piloto automático não está sujeito a essa 
dificuldade. Deve-se, porém, considerar que é bastante custoso e não necessariamente fornecerá 
informações bem abrangentes.

 A vantagem dos modelos físicos em relação aos modelos matemáticos é que há menos dúvidas sobre 
a validade do modelo, sendo então mais úteis em situações em que a modelação matemática é insuficiente 
− ou a física do problema envolvido é representada por modelos matemáticos complexos e lentos de um 
ponto de vista computacional, e, às vezes, pouco confiável. 

 Assim, pode-se dizer que o método mais direto para avaliação da manobrabilidade de um navio é 
realizar manobras representativas com um modelo físico em escala. Um modelo relativamente grande deve 
ser usado, o que também é favorável para a redução dos efeitos de escala nos resultados. Deve-se lembrar 
que o problema dos testes em escala reduzida não está associado apenas ao casco, mas também aos efeitos 
do leme e do propulsor.

I.3.2. Testes com modelo “cativo” (IMO 1053, item 3.2.2.)

 O modelo é fixado a um equipamento que lhe impõe movimentos predeterminados, bem como a seus 
equipamentos de governo e propulsão. Ao se deslocar de forma forçada, as forças hidrodinâmicas atuantes 
sobre o modelo e os equipamentos de governo e propulsão são registradas. 

 Em geral, utiliza-se um modelo matemático na forma de polinômios para relacionar as forças 
hidrodinâmicas com as velocidades do casco, rotação do propulsor e ângulo do leme. Os coeficientes desses 
polinômios são também chamados de derivadas hidrodinâmicas.

 A análise das medições fornece os coeficientes do modelo matemático, que pode ser utilizado para 
a previsão da resposta do navio a qualquer entrada de controle.

 Ensaios com modelo cativo incluem testes de reboque em tanques longos e estreitos, bem como testes 
de guinada em instalações com um braço rotativo. Os primeiros testes são realizados com o uso de um PMM 
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capaz de produzir movimentos oscilatórios de sway e yaw ao modelo, à medida que é rebocado ao longo 
do tanque. Assim, possibilita a realização de alguns testes de manobra de navios, no plano horizontal, em um 
tanque longo e estreito. Testes com modelo cativo sofrem efeitos de escala, similares aos efeitos constatados nos 
testes de corrida livre. Correções, todavia, são mais facilmente realizadas mediante a análise dos resultados.

 O “braço rotativo” consiste na instalação de um braço, com um ponto fixo no centro de um tanque 
circular, estendendo-se até a borda do tanque. O braço tem a liberdade de girar em torno do ponto fixo, e 
nele o modelo é fixado. Podem variar o ponto ao longo do braço em que é colocado o modelo, a rotação do 
braço e o ângulo formado pelo modelo e o braço. Os coeficientes hidrodinâmicos (derivadas hidrodinâmicas) 
relacionados à razão de guinada do navio e o ângulo de deriva são determinados por esse método. 

 Pela análise das forças medidas no modelo, em função dos movimentos impostos pelo PMM e/ou 
pelo braço oscilatório, são identificados os coeficientes hidrodinâmicos das forças que atuam no casco, no 
propulsor e no leme (forças em função das velocidades do casco, rotação do propulsor e ângulo do leme). 
Esses são os elementos básicos de um modelo matemático que pode ser executado em um computador para 
simular o comportamento de um navio em manobras. 

 Ao usar testes com modelo cativo, deve-se considerar a possibilidade de levar em conta ou não o 
efeito do movimento em roll.

I.4. Modelo matemático (IMO 1053, item 3.3.)

 Um modelo matemático de manobras de navios é um “conjunto de equações” que pode ser usado 
para descrever a dinâmica de comportamento e manobra de um navio. Como já mencionado, é comum a 
utilização de formas polinomiais para descrever as diversas forças hidrodinâmicas em função das velocidades 
do navio, rotação do propulsor e ângulo do leme, que são as variáveis independentes da formulação. Os 
coeficientes desses polinômios são determinados utilizando-se técnicas experimentais, como as apresentadas 
na descrição dos testes com modelo cativo, bem como resultados de testes com modelos livres e até mesmo 
resultados de testes com o navio real.

 À medida que vão sendo realizados diversos testes de manobrabilidade em águas profundas para 
diferentes navios, com diferentes condições de carga (calado e trim) forma-se um banco de dados de resultados 
de testes com modelos cativos, com modelos livres, resultados de provas de mar. Passa-se a contar com um 
banco de dados, por exemplo dos coeficientes dos polinômios que representam as forças hidrodinâmicas 
sobre o casco, sobre o propulsor e sobre o leme em função das características geométricas do casco, do 
propulsor e do leme. Podem ser então desenvolvidos modelos matemáticos que forneçam expressões para 
as derivadas hidrodinâmicas em função da geometria do casco, do propulsor e do leme. Esse conjunto de 
dados, devidamente programado, possibilita a determinação numérica das reações de um navio a ações do 
propulsor e do leme. Tem-se, então, um primeiro simulador de manobras para um navio dotado de propulsor 
e leme em águas profundas. O desenvolvimento de modelos matemáticos e testes em laboratórios para 
representar a ação de ondas, vento e correntes possibilita que as ações ambientais sobre o navio também sejam 
incorporadas ao modelo matemático de manobras e ao simulador de manobras. Avançando um pouco mais, 
podem ser desenvolvidos testes que permitam considerar efeitos da profundidade finita, efeitos de bancos 
e interação com outros navios. 
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 Uma vez que o simulador de manobras pode fornecer instantâneas posição e atitude do navio, 
pode-se recorrer a ferramentas gráficas para gerar a visualização do navio se movendo em ondas e mostrando 
o cenário em torno dele. 

 A forma como o modelo matemático é programado em um simulador de manobras não necessa-
riamente deve seguir uma representação polinomial. As relações funcionais entre as forças e as variáveis 
independentes podem ser inseridas em um simulador de manobras por meio de tabelas ou gráficos. 

 Na IMO o modelo matemático é também chamado de modelo de força hidrodinâmica, porque é 
baseado em forças hidrodinâmicas com um sistema composto por coeficientes que incluem interferências 
mútuas.

 De acordo com a IMO (MSC 1053), quando se fizer uso de um modelo matemático para descrever 
a dinâmica de comportamento e manobra de um navio devem ser observados estes detalhes: 1. quando e 
onde usar; 2. como usar; 3. nível de exatidão dos resultados previstos; 4. descrição do modelo.

I.4.1. Avaliação da manobrabilidade do navio com modelos matemáticos (Pianc, 1992, 
Bulletin 77, p. 6)

 Modelos matemáticos são hoje bastante comuns na avaliação da manobrabilidade de navios. A maioria 
deles se baseia em testes com modelo físico reduzido e, muitas vezes, agrega resultados de testes em escala 
real de navios para determinar os vários coeficientes do modelo. A grande vantagem de um modelo mate-
mático de manobra de navios sobre um modelo físico em escala é não sofrer o problema da escala de tempo. 
Eles estão incorporados em simuladores de nanobra de navios. No simulador de manobras está modelada 
a geometria do navio, a geometria do passadiço, os diversos equipamentos de bordo, o ambiente em escala 
real etc., de tal forma que é possível o comandante ou o prático aplicar ordens ao “navio” e observar suas 
respostas. É também possível dotar o simulador de um sistema de piloto automático. Da mesma forma que 
em modelos físicos, em um modelo matemático também podem ser executadas manobras com um sistema 
de piloto automático em que o navio segue uma rota predeterminada. A diferença entre as corridas feitas 
nos modelos conduzidos pelo homem e nos modelos de piloto automático é a repetibilidade. As corridas 
feitas com pilotos automáticos são, em princípio, completamente repetíveis nas mesmas condições, o que 
não é possível em modelos controlados pelo homem, pois contêm um fator humano que é aleatório.

 Os modelos matemáticos que descrevem o processo físico de manobra de navios são considerados 
adequados ou não, dependendo do tipo e extensão do modelo e das situações do meio ambiente local. 
A maioria dos modelos matemáticos é baseada em testes com modelos físicos para determinar os vários 
coeficientes no modelo, como já apresentado. Diferentes modelos matemáticos podem representar a física 
da manobrabilidade de um mesmo navio, e, devido a isso, poderá haver diferença de precisão entre os vários 
modelos. Assim a escolha adequada de um determinado modelo depende do problema que é modelado.

 A comparação entre resultados de modelos matemáticos e de protótipos (navio de projeto em escala 
real) só pode ser realizada em condições ambientais bem conhecidas e não muito complicadas. De forma 
geral essa comparação está limitada a testes em águas profundas e a alguns resultados de prova de mar, como 
curva de giro, zigue-zague, espirais e testes de aceleração e desaceleração. A maioria dos modelos matemá-
ticos é capaz de apresentar bons resultados nesses casos. Devido aos riscos inerentes a testes com navios em 
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ambientes confinados, não são realizadas comparações de resultados nessas condições com resultados de 
modelos matemáticos. Nesses casos, modelos matemáticos podem ser verificados por comparação com testes 
de modelo físico reduzido. Essas comparações podem apresentar evidências que comprovem a confiabilidade 
dos modelos numéricos.

 Modelos matemáticos são ferramentas confiáveis e indispensáveis no projeto de portos e vias de acesso, 
podendo variar de modelos matemáticos dotados com sistemas de piloto automático ou não, processados em 
microssimuladores simples ou simuladores de passadiço em escala real. Nos casos em que a atuação do homem 
é importante ou que há certa probabilidade de acidentes, como encalhe, devem ser utilizados simuladores 
de passadiço em escala real. Como modelos físicos sofrem o problema da escala de tempo, tornam-se menos 
adequados. Seu uso, entretanto, é importante, tanto para gerar dados para o desenvolvimento de modelos 
matemáticos como quando o problema físico requer uma complexa modelação ou sua compreensão é ainda 
insuficiente.

I.4.2. Avaliação da manobrabilidade do navio em águas confinadas, em um ambiente portuário

 Assim como na avaliação da manobrabilidade do navio em águas profundas, existem vários tipos 
de modelos que podem ser usados na simulação de manobras de navios em portos e vias de acesso. Destacam-se 
modelos físicos e modelos matemáticos, embora testes com o próprio navio também possam ser realizados.

I.4.3. Avaliação com o próprio navio de projeto

 Testes com o próprio navio em águas rasas são muito caros e perigosos; os mais conhecidos 
foram realizados com o navio Esso Osaka. Os testes com esse navio e outros similares permitiram o 
desenvolvimento de expressões matemáticas para extrapolar resultados medidos em águas profundas 
para águas rasas. No Brasil, o primeiro teste de manobra em escala real, em águas rasas, foi realizado 
com o navio da Login Tambaqui, em 2015.

 Comparações completas, em escala real, para a avaliação do comportamento do navio em um 
ambiente portuário, no entanto, dificilmente são encontradas, estão disponíveis ou existem. Perto das entradas 
do porto, a água é rasa, e sua profundidade pode variar substancialmente, há correntes e frequentemente 
com fortes gradientes, as ondas variam tanto em altura quanto em direção, e também pode haver efeitos de 
sucção em bancos, paredes laterais, interação com outros navios etc., ou seja, o comportamento do navio, 
quanto ao ambiente em que ele está navegando, não é totalmente conhecido. O navio é o menor problema; 
o efeito do ambiente sobre ele, com águas rasas e variações nas profundidades, paredes laterais, correntes e 
ondas constituem o maior problema, pois o navio responde fortemente a esses efeitos.

I.5. Incertezas (IMO 1053, item 3.5.)

I.5.1. Exatidão dos resultados de testes com modelo (IMO 1053, 3.5.1.)

 A experiência com modelos físicos reduzidos indica que eles se podem mostrar mais estáveis dire-
cionalmente do que o navio real devido a efeitos de escala. O emprego de modelos grandes minimiza esse 
problema. Assim, para reduzir os efeitos de escala devem ser utilizados modelos comparáveis, em tamanho, 
àqueles utilizados em testes de resistência e autopropulsão. Por outro lado, resultados satisfatórios podem ser 
alcançados em testes com modelos cativos de menor escala.
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I.5.2. Exatidão dos resultados previstos usando modelo matemático (IMO 1053, 3.5.2.)

 O modelo matemático que pode ser usado para a previsão do desempenho de manobra do navio de 
projeto depende do tipo e da quantidade de dados disponíveis.

 Se não se dispuser de dados sobre o comportamento em manobras e resultados de testes com modelos 
físicos, admitindo-se que resultados de testes de resistência e de autopropulsão sejam conhecidos, será 
necessário o emprego de expressões aproximadas para a determinação dos coeficientes hidrodinâmicos do 
modelo matemático. 

 Por outro lado, quando se dispõe de um banco de dados de resultados experimentais, eles poderão 
ser utilizados para a elaboração de um modelo matemático. Em geral, não se dispõe de uma quantidade 
suficiente de dados experimentais para a elaboração do modelo matemático, tornando-se preciso utilizar 
uma combinação de diferentes dados experimentais e expressões que estimam os dados necessários para 
formulação do modelo.

I.6. Visão geral da predição do desempenho de manobra de um navio (APPENDIX 
2, IMO 1053)

 No Apêndice 2 do documento IMO 1053 estão listadas algumas observações importantes. Algumas 
delas são aqui comentadas.

 – O modelo matemático de manobras do navio pode ser utilizado para verificar se o padrão de 
    manobrabilidade recomendados na resolução MSC 137(76) é satisfeito, para a condição de carga 
    plena e a partir de resultados da prova de mar em uma condição de carga diferente, como lastro 
    ou meia carga.
 – A IMO subdivide os modelos de manobra em dois tipos: modelo de resposta e modelo de forças. 
    O primeiro relaciona a resposta do navio com a ação imposta no sistema de controle. O segundo, 
    chamado de modelo de força hidrodinâmica, traduz as forças hidrodinâmicas incluindo suas mútuas 
    interferências. Alteração do comportamento do navio em manobras, decorrente de alterações nas 
    formas do navio, são levadas em consideração alterando-se as derivadas hidrodinâmicas e os 
    coeficientes que representam as interferências.
 – O apêndice do texto da IMO mostra esquematicamente o método de previsão do comportamento 
    em manobras utilizando um modelo de forças hidrodinâmicas e enfatiza que um método de forças 
    hidrodinâmicas é bastante efetivo para se entender a relação entre a manobrabilidade e as formas 
    de um navio. 
 – O esquema do método apresentado no documento da IMO está mostrado na Figura A1. De forma 
    geral pode-se dizer que há diversas expressões para representar as forças hidrodinâmicas; entretanto, 
    as ideias fundamentais que as originaram são as mesmas. As forças hidrodinâmicas atuando sobre  
    o navio são usualmente representadas por formas polinomiais em função das velocidades de surge, 
    sway e yaw.
 – A maior dificuldade em termos de previsão do comportamento de um navio em manobras é a 
    determinação das derivadas hidrodinâmicas, que constitui a parte mais importante no desenvolvi- 
    mento de um modelo de manobra.
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 – As derivadas hidrodinâmicas podem ser estimadas diretamente de teste com modelo, por dados 
    baseados em dados acumulados ao longo do tempo, por cálculo teórico e por expressões matemá- 
    ticas semiempíricas, em função de parâmetros como comprimento do navio, largura, calado médio, 
    trim e o coeficiente de bloco. 
 – A exatidão do desempenho de manobras prevista pelo modelo de força hidrodinâmica depende da 
    exatidão dos resultados estimados pelas forças. Ao estimar as derivadas hidrodinâmicas é importante 
   manter a consistência de precisão relativa entre as várias forças hidrodinâmicas para garantir a 
    precisão como um todo.
 – Ainda não é possível que modelos teóricos possam fornecer o cálculo das forças hidrodinâmicas, 
    com precisão suficiente. Assim, expressões matemáticas empíricas e bancos de dados são frequen- 
    temente usados ou incorporados nos cálculos.

I.7. Modelos físicos conduzidos por seres humanos (Pianc, 1992, Bulletin 77, 
item 3)

I.7.1. Tipos

 O Bulletin 77 (Pianc, 1992) classifica os modelos físicos conduzidos pelo homem em projeto de portos 
em duas grandes categorias

 i. modelos controlados remotamente com o operador humano distante do modelo;
 ii. modelos tripulados com o operador a bordo.

Figura A1. Desenvolvimento das equações de manobrabilidade de navios
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 No caso de modelos controlados remotamente, um operador situado em um ponto de observação 
conveniente comanda o modelo e acompanha seus movimentos e sua trajetória. Outra opção é fazer uso de 
uma câmera de TV de circuito fechado montada na cabine de comando, permitindo ao operador ter uma 
vista da hidrovia através de um monitor.

 Os modelos tripulados são geralmente grandes e têm tripulação de um ou dois homens. O prático/
comandante tem uma visão realista do ambiente, pois se posiciona na cabine de comando, sendo que todas 
as funções de controle são executadas a bordo. 

 Em ambos os casos dados medidos de posição, rumo, leme, rotação, etc. podem ser armazenados a 
bordo ou enviados para armazenamento em terra.

I.7.2. Emprego de modelos físicos conduzidos por seres humanos 

 O Bulletin 77 (Pianc, 1992), em sua seção 3.2., indica em que situações essa modelagem física pode 
ser usada. A seguir apresentamos as observações mencionadas na publicação 

 – Em conjunto com modelos hidráulicos de grande escala
    Em alguns casos, um grande modelo físico para estudar características hidráulicas e problemas de 
    navegação pode ser utilizado para evitar distorção de escala.

 – Quando a física de um sistema não é completamente entendida
    Modelos matemáticos traduzem nossa compreensão dos processos que eles representam. Assim, 
    quando a física de um sistema hidráulico de uma hidrovia ou a hidrodinâmica de um navio não 
     forem bem compreendidas, modelos físicos podem ser a única forma de avaliar o comportamento 
    em situações complexas. 

 – Quando a simulação computacional não é totalmente adequada
    Nesses casos, podem ser utilizados modelos físicos ou modelos físicos combinados com simulação 
    computacional (por exemplo, manobras complexas de atracação).

 – Para fins de demonstração
    Pode ocorrer de um cliente preferir o uso de um modelo físico para demonstração às partes 
    interessadas no estudo a ser realizado. Muitas vezes, essa forma de demonstração permite maior 
     compreensão do que resultados de simulação computacional. Alguns marinheiros aprendem melhor 
     as lições a partir de modelos físicos de navios, operando em um ambiente ou via fluvial com o qual 
     estejam familiarizados.

 – Para fins de treinamento
    Grandes modelos tripulados usados para treinamento em operações de navios e manobras, podem 
    ser bem efetivos para comandantes e práticos.
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I.7.3. Vantagens e desvantagens do emprego de modelos físicos conduzidos por seres humanos 

 O Bulletin 77 (Pianc, 1992), em sua seção 3.3., lista vantagens e desvantagens do emprego de 
modelos físicos conduzidos pelo homem, comparados com o uso de modelos matemáticos. Apresenta, 
também, as vantagens e desvantagens do emprego de modelos tripulados comparados com modelos 
controlados remotamente. A seguir transcrevemos essas comparações.

I.7.3.1. Em comparação com os modelos matemáticos

 As vantagens de modelos físicos são

 – permitem que o comportamento do modelo sujeito a correntes cruzadas, próximo de bancos de 
    areia (curvos ou irregulares), em situações em que a física do problema não seja bem entendida 
    etc., seja observado e nele sejam realizadas medições; 
 – modelos controlados remotamente podem ser utilizados combinados com modelos físicos de vias 
    navegáveis quando já construídos. Já no caso de modelos tripulados, essa combinação pode não 
    ser possível, pois em geral são grandes demais.
 – a redução do tempo de realização de testes com modelos reduzidos traz uma certa vantagem, pois 
    uma grande massa de dados pode ser coletada em um curto período de tempo.

 As desvantagens são

 – o uso do número de Froude para estabelecer a escala do modelo implica que o tempo de realização 
     de uma operação no modelo seja igual ao tempo na escala do navio multiplicado pela raiz quadrada 
    da escala, isto é, para nossa observação a operação se passa muito rapidamente, e então fatores 
    humanos têm que ser considerados;
 – a escala das forças viscosas é definida pelo número de Reynolds, e a escala utilizada nos testes com 
    modelo é definida pelo número de Froude. Isso significa que as forças viscosas não estão corretas  
    nos testes. Os efeitos viscosos, entretanto, são menos importantes em baixas velocidades que, em 
    geral, é o caso quando se opera um navio em águas confinadas;
 – testes com modelos reduzidos de navios não permitem que se introduza distorção dimensional. 
    Assim, deve-se buscar um compromisso no sentido de que o modelo seja suficientemente grande 
    para fornecer resultados razoáveis, mas não tão grande a ponto de exigir um modelo hidroviário 
    muito grande e caro.

I.7.3.2. Modelos tripulados com modelos controlados remotamente (Pianc, 1992, Bulletin 77, 
item 3.3.2.)

 As vantagens a seguir se aplicam a modelos tripulados em comparação com modelos controlados 
remotamente.
 
 – O prático/comandante embarcado no modelo tem melhores condições de sentir as reações do 
    modelo ao vento, às ondas, às correntes, aos efeitos do leme e do propulsor para controlar a 
    embarcação, como na vida real.
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 – Estando a bordo de um modelo tripulado, o prático/comandante tem seus olhos situados no nível 
    das asas do passadiço e da cabine de comando. Dada a semelhança geométrica entre modelo e navio 
    o prático/comandante tem a mesma visão angular e, portanto, a mesma perspectiva que tem no 
    passadiço do navio.
 – Em um modelo controlado remotamente, o ponto de vista do prático/comandante está localizado, 
     em geral, em um local alto e bem acima do modelo, o que altera sua percepção do que ocorre. Isso 
    pode ser parcialmente superado com a utilização de um sistema de TV de circuito fechado.
 – O prático/comandante tem uma visão angular de 360 graus, o que lhe permite realizar manobras até 
    o momento da atracação, atracar primeiro a popa, passar a ré em um canal etc.

 As desvantagens dos modelos tripulados em comparação com os modelos controlados remotamente 
estão listadas a seguir.

 – Como um modelo tripulado, normalmente, deve ser maior do que um modelo controlado remo- 
     tamente, torna-se difícil ou muito caro, combiná-lo com modelos hidráulicos de corrente e ondas.
 – Em modelos tripulados há um pequeno inconveniente, relacionado com a percepção visual, pois 
    os olhos do prático/comandante na escala do modelo estão muito distantes entre si (visão binocular). 
     A experiência mostra que isso pode ser superado se o prático/comandante considerar a relação 
    entre o comprimento do navio e a distância a ser percorrida.
 – Em alguns modelos tripulados operando a céu aberto, é necessário operar em um local que ofereça 
    abrigo do vento, caso contrário o modelo ficará exposto ao vento local real para o qual não há 
    controle de intensidade e direção.

Parte II – Simuladores de Manobra de Navios

 A análise de operações envolvendo manobra de um navio em áreas portuárias é extremamente 
complexa, implica diversas variáveis, em que se deve levar em consideração a dinâmica de um corpo 
flutuante sujeito a esforços ambientais diversos (ondas, vento, correnteza, águas rasas), elementos de atuação 
e controle (máquina, leme, thrusters, rebocadores, cabos de amarração e reboque, defensas, interação com 
outros navios etc.), muitas vezes sob o comando de um operador humano. 

 Tem-se que um simulador de manobras que venha a representar de maneira aceitável o comporta-
mento de um complexo sistema portuário e que possa ser explorado para definir condições operacionais, 
dentro de limites de segurança, seja dotado de modelos matemáticos validados e conhecidos, e que todos 
os fenômenos considerados e/ou desprezados sejam explicitados, tanto na área da hidrodinâmica do navio 
quanto na do meio ambiente. A capacidade dos simuladores de manobra depende da confiabilidade dos 
modelos matemáticos que os governam e da qualidade do ambiente simulado. 

 Um simulador de manobra de navios, para atender a projetos portuários, pode ser empregado 
principalmente nas seguintes finalidades

 – desenvolvimento de novos píeres; 
 – desenvolvimento de novos canais de acesso;
 – verificação da manobrabilidade durante a fase de projeto de novos navios tipo;
 – verificação da manobrabilidade do navio devido às mudanças nas vias de acesso;
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 – treinamento para adaptação a mudanças nas vias de acesso ou a um novo navio tipo;
 – investigação do comportamento do navio em novas janelas operacionais;
 – análise determinística de risco em função de erros humanos;
 – avaliação de condições ambientais-limite;
 – replicação de acidentes ou incidentes ocorridos;
 – avaliação da densidade do tráfego em pontos geográficos que caracterizem gargalos à navegação;
 – apoio na escolha da posição de auxílios à navegação;
 – treinamento em condições de visibilidade reduzida empregando instrumentos de navegação eletrônica;
 – avaliação de posição e número de rebocadores adequados à manobra.

II.1. Módulos do modelo matemático que um simulador de manobras portuário 
deve conter

 O simulador de manobras deve possuir a capacidade de ser aplicado a diversos problemas práticos, 
tais como verificação da possibilidade de redução de restrições de operações em um dado terminal, avaliação 
da viabilidade de operar com um novo navio (por exemplo, de maior calado), dimensionamento de áreas e 
profundidades de dragagem em canais de acesso e bacias de evolução, análise de risco, entre outros.

 Para atender a essa finalidade o simulador de manobras deve possuir em seu modelo matemático 
módulos para as seguintes funções

 – respostas da hidrodinâmica do casco para diferentes velocidades incluindo movimento a ré;
 – efeitos da dinâmica da(s) máquina(s); 
 – efeitos da dinâmica dos propulsores;
 – efeitos dos impelidores e dispositivos de empuxo auxiliares;
 – efeitos do leme;
 – efeitos da correnteza;
 – efeitos do vento;
 – efeitos de ondas (primeira e segunda ordens);
 – efeitos de águas rasas;
 – efeitos de banco e canal;
 – efeito de interação entre embarcações;
 – ação da força dos rebocadores;
 – interação dos rebocadores como embarcações independentes a controlar;
 – ação de defensas, espias, boias de amarração, píeres e outros tópicos relativos à atracação/ 
    desatracação de navios.

II.1.1. Respostas da hidrodinâmica do casco para diferentes números de Froude

 As operações de manobra de navios em serviços portuários envolvem velocidades que não estão 
incluídas em nenhum teste-padrão recomendados pela Organização Marítima Mundial ou pelas sociedades 
classificadoras. As operações com baixa velocidade incluem várias combinações de velocidades relativas ao 
ângulo de deriva do casco, seja em movimento avante ou a ré, de lado e/ou guinando. 
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 O fornecedor do simulador deve apresentar documentação técnica informando como estabelece a 
relação entre o comportamento do casco para essas diferentes faixas de velocidades e como é feita a validação 
matemática de seus modelos de navios, para que o mesmo possa ser empregado na faixa de baixa velocidade 
de operação de navios quando em canais de acesso, bacias de evolução e canais de aproximação. e durante 
a atracação/desatracação ou fundeio.

II.1.2. Efeitos da dinâmica da(s) máquina(s) 

 Esse módulo deve apresentar como é feita a alteração na taxa das rotações do propulsor por meio 
do torque fornecido pelo motor principal. O modelo deve incluir a diferença entre o torque de resistência 
da água no propulsor e o torque de saída do motor que permite a aceleração (ou desaceleração) do eixo e 
que transmite a força do motor ao propulsor. 

 O torque da máquina deve ser modelado em todos os “quatro quadrantes” ou seja, para todas as 
quatro combinações possíveis do navio indo para frente e para trás com as rotações para a frente ou reversa 
do propulsor, conforme apresentado na Figura A2.

 

II.1.3. Efeitos da dinâmica do(s) propulsor(es)

 O empuxo gerado pelo propulsor, T, e o torque aplicado a ele, Q, dependem da forma do propulsor, 
da área das pás, do número de pás, do diâmetro D, da relação passo/diâmetro, P/D, de sua rotação n 
e da velocidade de avanço Va. O empuxo e o torque são comumente expressos na forma adimensional 
KT = T⁄(ρn2D4) e KQ = Q⁄(ρn2D5). Esses adimensionais estão disponíveis para a maioria dos propulsores, 
em águas abertas, em função do coeficiente de avanço J = Va⁄(nD), como, por exemplo, mostrado na Figura 
A3., no caso um propulsor da Série B de Wageningen de quatro pás e razão de área desenvolvida/área do 
disco AD⁄A0  igual a 0,55.

Figura A2. Os quatro quadrantes do propulsor a) navio para vante e propulsor com rotação no 
sentido projetada; b) navio para vante e propulsor com rotação invertida; c) navio para ré e propulsor 

com rotação invertida; d) navio para ré e propulsor com rotação no sentido projetada
(Harvald, 1977, apud Pianc,1992, Bulletin 77)
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 Assim como para a dinâmica da máquina, a dinâmica dos propulsores deve ser modelada em todos 
os “quatro quadrantes”, ou seja, para todas as quatro combinações possíveis do navio indo para frente e para 
trás com as rotações para a frente ou reversa do propulsor, como apresentado na Figura A4.

 
 

Figura A3. Diagrama KT, KQ, J de um propulsor da Série B de Wageningen 
de quatro pás com razão de área 0,55 (Bernitsas et al., 1981; Harvald, 1983)

 
Figura A3. Diagrama 𝑲𝑲𝑻𝑻, 𝑲𝑲𝑸𝑸, 𝑱𝑱 de um propulsor da Série B de Wageningen de quatro pás com razão de área 
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navio indo para frente e para trás com as rotações para a frente ou reversa do propulsor, como 
apresentado na Figura A4. 
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Figura A3. Diagrama 𝑲𝑲𝑻𝑻, 𝑲𝑲𝑸𝑸, 𝑱𝑱 de um propulsor da Série B de Wageningen de quatro pás com razão de área 
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em todos os “quatro quadrantes”, ou seja, para todos as quatro combinações possíveis do 
navio indo para frente e para trás com as rotações para a frente ou reversa do propulsor, como 
apresentado na Figura A4. 

 

 
Figura A4. Empuxo do propulsor e torque nos quatro quadrantes 

 
Figura A4. Empuxo do propulsor e torque nos quatro quadrantes

(Harvald, 1977, apud Pianc, 1992, Bulletin 77)
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 O desenvolvedor do simulador deve documentar como é inserida a força lateral do propulsor no 
modelo matemático, porque, além de gerar força no sentido longitudinal, o propulsor também pode causar 
uma força lateral, devida ao sentido em que ele gira. Essa força se torna importante quando o hélice inverte 
o sentido de rotação, o que desempenha um papel importante tanto em guinada quanto em operação para 
parar o navio. Seus efeitos nos “quatro quadrantes” devem ser considerados e devidamente documentados.

 No modelo, assim como no navio, a força de propulsão efetiva deve ser calculada considerando-se a 
redução de força propulsiva por meio do coeficiente de redução de força propulsiva t.

 A propulsão também deve levar em conta o efeito da folga da quilha, uma vez que o escoamento 
ao redor e sob o navio se altera. Isso pode ser corrigido fazendo-se as devidas alterações nos coeficientes de 
esteira w e de redução de força propulsiva t.

II.1.4. Efeitos dos impelidores e dispositivos de empuxo auxiliares

 Devem ser levadas em consideração e documentadas a ação das forças de bow-thrusters, stern-thrusters 
e azimutais sobre a manobrabilidade do navio em velocidades baixas e nula, e o modo como a velocidade 
do navio, ou de uma corrente, reduz a força lateral e o momento de guinada por eles gerado. 

II.1.5. Efeitos do leme

 O leme convencional em um navio é uma asa de pequena razão de aspecto. As forças no leme são 
então modeladas como força de sustentação e força de arrasto. A velocidade da água escoando sobre o 
leme deve-se ao movimento do navio (velocidade de avanço, deriva e guinada) e a corrente de descarga do 
propulsor, cuja contribuição pode ser a mais importante. Sabe-se que, em embarcações de pouca inércia, 
oscilar o leme pode diminuir o comprimento da distância de parada.

 O leme deve ser controlado pela máquina do leme: pistão hidráulico ou motor elétrico. O tempo para 
o leme ir da condição todo a bombordo para todo a boreste, ou vice-versa, deve ser incluído na simulação.

 Como a força do leme depende da corrente de descarga do propulsor, o módulo de ação do leme 
deve estar integrado à região dos “quatro quadrantes” do propulsor e da máquina.

II.1.6. Efeitos da corrente (Pianc, 1992, Bulletin 77, item 4.4.3.)

 As forças e os momentos sobre o navio gerados pela ação da corrente dependem da velocidade e da 
direção relativas navio/corrente, da forma do casco e da folga abaixo da quilha. 

 Quando o navio se move em águas tranquilas, a percepção de um observador no navio é similar à de 
o navio estar colocado em uma corrente. Para que não haja diferença entre esses dois casos é importante que 
se trate a corrente como vista em relação ao navio. Com isso os coeficientes hidrodinâmicos determinados 
em testes-padrão de manobras podem ser utilizados usando-se a velocidade do navio − em relação à água 
ou na superfície − no cálculo das forças.
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 No Bulletin 77 (Pianc, 1992) recomenda-se que sejam modelados os efeitos da corrente vinda 
pela proa e vinda pela popa, apontando que são significativamente diferentes. A corrente vinda de proa 
melhora o governo do navio, enquanto a velocidade do navio em relação ao fundo e as forças de inércia 
não aumentam. Quando a corrente vem pela popa a velocidade da água na região do leme é diminuída, e 
a força de sustentação fornecida pelo leme é menor. Na região do leme a velocidade da água é menor que 
a velocidade da embarcação em relação ao fundo. Quando a corrente é forte e o prático/comandante 
atua para aumentar a velocidade da embarcação, a queda na sustentação fornecida pelo leme leva a 
uma alteração do comportamento da embarcação, pois nessas condições o diâmetro da curva de giro 
e o comprimento de parada do navio serão significativamente aumentados.

 Um segundo cuidado que se deve ter diz respeito à possível presença de fortes gradientes de 
corrente na região navegada pelo navio. Por exemplo, na Baía de São Marcos existem fortes gradientes 
de corrente. Quando um navio passa de uma área com correntes fortes para águas calmas, e vice-versa, 
a proa e a popa poderão ficar expostas a escoamentos incidentes bem diferentes, e com isso as pressões 
atuantes na proa e na popa são bastante alteradas e de formas distintas, o que poderá resultar em um 
grande momento hidrodinâmico, que venha a exceder o momento de restauração disponível quando 
aplicado o ângulo máximo do leme. 

 O Bulletin 77 (Pianc, 1992) comenta que, no caso de fortes gradientes de velocidade na água, deve-se 
utilizar uma resolução espacial da corrente refinada e pode-se modelar a força e o momento exercidos pela 
corrente como se o navio executasse uma rotação. 

 Os resultados de forças e momentos do modelo de correntes, em função da razão de profundidade, 
quando aplicado a navios-petroleiros e graneleiros, devem ter boa aderência aos resultados do documento 
Prediction of  wind and current loads on VLCCs (OCIMF, 1994). 

 Como exemplo, a seguir são apresentadas figuras mostrando gráficos dos coeficientes de força em 
longitudinal para a corrente incidindo sobre um petroleiro, nas razões de profundidades 3,0, 1,5 e 1,2 
(Figuras A5., A6. e A7.). As Figuras A8., A9. e A10. apresentam os coeficientes de forças longitudinal e lateral 
e momentos devidos ao vento atuando sobre um petroleiro.
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Figura A5. Coeficiente de força longitudinal CXc devida à corrente para um petroleiro carregado 
para razão profundidade/calado igual a 3 (OCIMF, 1977)

Figura A6. Coeficiente de força longitudinal CXc devida à corrente para um petroleiro carregado 
para razão profundidade/calado igual a 1,5 (OCIMF, 1977)

h/T = 3,0

h/T = 1,5 
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II.1.7. Efeitos do vento (Pianc, 1992, Bulletin 77, item 4.4.1.)

 O modelo matemático para as forças e os momentos aerodinâmicos atuando sobre o navio pela ação 
do vento é normalmente gerado mediante experimentos com um modelo em escala em túnel de vento. As 
forças e os momentos são apresentados na forma de coeficientes adimensionais em função do ângulo de 
ataque do vento, do calado e do trim, uma vez que dependem da exposição das áreas lateral e frontal. No 
caso de navios contêineros, a ação do vento depende do número de contêineres no convés. 

 O modelo matemático para as forças do vento, com relação a navios petroleiros, graneleiros e gaseiros, 
deve atender ao padrão OCIMF – Prediction of  wind and current loads on VLCCs (1994), recomendado pela 
IMO. Um exemplo desses coeficientes para navios está apresentado nas Figuras A8., A9. e A10.

 

Figura A7. Coeficiente de força longitudinal CXc devida à corrente para um petroleiro carregado 
para razão profundidade/calado igual a 1,2 (OCIMF, 1977)

h/T = 1,2 
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Figura A8. Coeficiente de força longitudinal CXw devida ao vento para um petroleiro em condição 
carregado e condição em lastro (OCIMF, 1977)

Figura A9. Coeficiente de força lateral CYw devida ao vento para um petroleiro em condição carregado 
e condição em lastro (OCIMF, 1977)
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 Os coeficientes de forças e de momentos devidos ao vento podem ser determinados a partir de análise 
de regressão de um grande número de experimentos com modelos em escala em túnel de vento em diferentes 
ângulos de ataque. Um exemplo desse procedimento pode ser visto em Isherwood (1972, apud Pianc, 1992, 
Bulletin 77) e em BSRA (1967, 1969, 1971, 1973, apud Pianc, 1992, Bulletin 77).

 Como ressaltado no Bulletin 77 (Pianc, 1992), alguns tipos de navios são especialmente afetados 
pelo vento devido a sua grande borda-livre, grande superestrutura ou carga no convés; são exemplos: navios 
contêineros, navios de transporte de gás, navios de passageiros, transportadores de automóveis, bem como 
navios-tanque e navios graneleiros em condições de lastro. O vento contém turbulências de diferentes magni-
tudes e escalas de tempo. As rajadas de vento com mudança de direção e intensidade não são de fácil controle. 
Para um navio com grande inércia, essas rajadas podem ser insignificantes, mas para navios menores ou se 
a intensidade for suficientemente importante, elas podem ser um incômodo, porque o prático/comandante 
tem que reagir a todas as rajadas com antecedência se não quiser perder o controle do navio.

 As forças do vento devem ser incluídas em todos os modelos de simulação. Recomenda-se simular 
rajadas de vento para realçar o realismo da simulação.

II.1.8. Efeitos de ondas (Pianc, 1992, Bulletin 77, item 4.4.2.)

 Utilizando-se uma análise linear para descrever as ondas do mar, pode-se dizer que, por sua natureza 
aleatória, o mar é composto pela superposição de ondas regulares com ampla gama de frequências. Algumas 
dessas ondas, devido a suas frequências, têm pouco efeito sobre o navio, enquanto outras lhe causarão forças 
e momentos importantes, dependendo do tamanho do navio, distribuição de peso e formato do casco.

Figura A10. Coeficiente de momento de giro CXYw devido ao vento para um petroleiro em condição 
carregado e condição em lastro (OCIMF, 1977)
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 Ondas longas e ondas de curto período não geram forças que possam ter efeitos significativos no 
comportamento de navios mercantes. Já em frequências intermediárias, os movimentos de heave, roll e 
pitch podem acentuar-se e tornar difícil o governo do navio, caso a frequência das ondas esteja próxima à 
frequência natural de um desses movimentos.

 As ondas atuam de forma diferenciada no bordo do navio exposto às ondas e no bordo oposto, 
gerando distribuições diferentes de pressão, causando uma força média de deriva que faz com que o navio 
se desloque de forma similar como se estivesse sob o efeito do vento. É essencial que a força de deriva média 
seja levada em consideração nas simulações. 

 Além dessas considerações, deve-se observar que, no caso de se utilizarem rebocadores, as ondas 
causam dificuldades para a operação de passar o cabo do rebocador para o navio e é reduzida a eficiência 
de tração para puxar.

 É importante que se leve em consideração a velocidade do navio em ondas, bem como a direção das 
ondas incidentes, lembrando que a frequência das forças oscilatórias atuando sobre o navio é a frequência 
de encontro. Além disso, deve-se frisar que as ondas vindas de vante e as ondas vindas de ré causam efeitos 
bem diferentes sobre o navio. Em baixas velocidades do navio e em ondas vindas pela ré, o efeito das ondas 
é muito importante.

 Para navios mercantes de porte médio e grande, as forças de ondas não necessariamente têm que ser 
incluídas nas simulações, porém para navios menores, é recomendado que forças e momentos instantâneos 
gerados pelas ondas sejam levados em consideração.

II.1.9. Efeitos de águas rasas (Pianc, 1992, Bulletin 77, item 4.4.4.)

 A profundidade no local em que o navio se desloca é fator importante. O comportamento do navio é 
sensivelmente alterado em função da razão profundidade/calado (h/T, em que h é a profundidade da água 
e T é o calado do navio), chamada razão de profundidade. As profundidades são classificadas de acordo com 
essa relação da seguinte forma

 Águas profundas h/T > 3,0

 Águas meio profundas 1,5 < h/T < 3,0

 Águas rasas 1,2 < h/T < 1,5

 Águas muito rasas h/T < 1,2

 Em águas meio profundas já se pode perceber o efeito de fundo. Em águas rasas ele se torna mais 
intenso ainda, alterando a capacidade de manobra do navio. Em águas muito rasas o escoamento debaixo 
da quilha é quase bloqueado, causando aumento nas forças de amortecimento e na massa adicional, o que 
prejudica sobremaneira a capacidade de manobra. 

 O modelo matemático deve representar as consequências mais relevantes do efeito de águas rasas: 
aumento da estabilidade direcional e pior capacidade de guinar (os ângulos de deriva tornam-se menores). 
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O diâmetro da curva de giro é maior (ver Figura A11.), apresentada no Principles of  Naval Architecture 
(PNA) originalmente de Crane (1979), a distância de parada geralmente é um pouco maior (maior massa 
adicional e redução de empuxo do propulsor), e rebocadores mais potentes são necessários para compensar 
o maior amortecimento. O efeito da profundidade pode ser modelado utilizando-se diferentes conjuntos 
de derivadas hidrodinâmicas para diferentes profundidades, e com isso levando-se em consideração a folga 
abaixo da quilha.

 

 A Figura A12., tirada do trabalho de Bogdanov et al. (1987, apud Pianc, 1992, Bulletin 77), apresenta 
o aumento significativo do coeficiente de força lateral com h/T variando entre h/T = 1,5 e h/T = 1,2. Isso 
mostra o cuidado que se deve ter para determinar a força lateral em pequenas profundidades. É perigoso 
extrapolar os 230 valores de força lateral para profundidades ainda menores. Devem ser realizados testes em 
laboratório ou utilizar dados de testes já realizados, para várias razões h/T, a fim de estimar os coeficientes 
hidrodinâmicos.
 

Figura A11. Influência da profundidade na curva de giro do navio Esso Osaka carregado 
com comando de velocidade meio a vante (Crane, 1979, apud PNA, vol. 3)
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 Como mencionado no Bulletin 77 (Pianc, 1992) existem, obtidas experimentalmente, algumas 
expressões matemáticas que relacionam o coeficiente de águas profundas ao coeficiente de águas rasas. 
Como exemplo é citada a publicação de Hirano (1985, apud Pianc, 1992, Bulletin 77), que, a partir de dados 
experimentais, obteve expressões matemáticas que podem ser incluídas em um modelo matemático. Hirano 
introduziu o conceito de “razão de aspecto efetiva em águas rasas” em função do valor de h/T e da razão 
de aspecto de águas profundas 2T/L, para estimar funções que predizem as derivadas hidrodinâmicas em 
águas rasas.

II.1.10. Efeitos de banco (Pianc, 1992, Bulletin 77, item 4.4.5.)

 Quando um navio passa próximo de um banco, o escoamento em torno dele é alterado, podendo 
levá-lo a perder a simetria. A velocidade do escoamento entre o navio e o banco aumenta, e, de acordo com 
o princípio de Bernoulli, a pressão cai, provocando um efeito de sucção do navio no sentido do banco. Com 
a distribuição de pressão alterada ao longo do casco do navio, além da força de sucção, aparece um momento 
hidrodinâmico sobre o navio, que o força a girar. A posição do centro de pressão em geral está situada a ré 
do centro de gravidade, gerando um momento que força o afastamento da proa em relação à margem. Esse 
efeito é conhecido como bow cushion. Isso, porém, depende da forma do casco e da folga abaixo da quilha. 
Efeitos similares ocorrem quando o navio passa próximo de um cais, de bancos de areia, de navios atracados 
ou de grandes rochedos em um canal de navegação. A Figura A13., apresentada no PNA originalmente de 
Abkowitz (1964), mostra um diagrama do escoamento em torno de um navio em um canal, ao se aproximar 
de um banco.

Figura A12. Coeficiente de força lateral sobre um navio-petroleiro: efeitos da profundidade 
e do ângulo de drift (Bogdanov et al.,1987, apud Pianc, 1992, Bulletin 77)

 
Figura A12. Coeficiente de força lateral sobre um navio petroleiro: efeitos da profundidade e do ângulo de 

drift 

 

Como mencionado no Bulletin 77 (PIANC, 1992) existem, obtidas experimentalmente, 
algumas expressões matemáticas que relacionam o coeficiente de águas profundas ao 
coeficiente de águas rasas. Como exemplo é citada a publicação de Hirano (1985), que, a partir 
de dados experimentais, obteve expressões matemáticas que podem ser incluídas em um 
modelo matemático. Hirano introduziu o conceito de “razão de aspecto efetiva em águas 
rasas” em função do valor de ℎ/𝑇𝑇 e da razão de aspecto de águas profundas 2𝑇𝑇/𝐿𝐿, para 
estimar funções que predizem as derivadas hidrodinâmicas em águas rasas. 

 

II.1.10. Efeitos de banco (PIANC, 1992, Bulletin 77, item 4.4.5.) 

Quando um navio passa próximo de um banco, o escoamento em torno dele é alterado, 
podendo levá-lo a perder a simetria. A velocidade do escoamento entre o navio e o banco 
aumenta, e, de acordo com a lei de Bernoulli, a pressão cai, provocando um efeito de sucção 
do navio no sentido do banco. Com a distribuição de pressão alterada ao longo do casco do 
navio, além da força de sucção, aparece um momento hidrodinâmico sobre o navio, que o 
força a girar. A posição do centro de pressão em geral está situada a ré do centro de gravidade, 
gerando um momento que força o afastamento da proa em relação à margem. Esse efeito é 
conhecido como bow cushion. Isso, porém, depende da forma do casco e da folga debaixo da 
quilha. Efeitos similares ocorrem quando o navio passa próximo de um cais, de bancos de 
areia, de navios atracados ou de grandes rochedos em um canal de navegação. A Figura A13, 
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 O efeito de banco depende tanto da distância do navio até o banco quanto de sua velocidade. 
Com a diminuição dessa distância, a força de sucção aumenta. Para baixas velocidades a força de sucção 
é proporcional ao quadrado da velocidade; porém, com o aumento da velocidade, a força varia com uma 
potência mais alta da velocidade, superior a 2. Isso ocorre para números de Froude de profundidade 
maiores que 0,2.

 O efeito de banco deve ser incluído na simulação se o navio for navegar à distância duas vezes menor 
que a boca do navio em relação ao banco. 

 
 
 Em um canal reto, a força de sucção e o momento de giro podem ser compensados aplicando-se 
um ângulo de ataque ao leme e um ângulo de deriva ao navio. Havendo mudança na largura do canal, essa 
compensação contínua não é mais possível. Para a manutenção do navio distante do banco é necessário 
contínuo controle do leme, o que, aliás, também é preciso em canais com variação de largura. 

 Na simulação de manobra de navios, os efeitos de banco podem ser incorporados por meio de 
expressões matemáticas desenvolvidas a partir de testes com modelo. Mesmo assim, é difícil conhecer com 
precisão a posição do banco. É também difícil extrapolar resultados de testes com modelos para uma situação 
real em que a forma do banco seja diferente. Perto de mudanças repentinas de largura, as forças dinâmicas 
induzidas por um banco curto podem ser incorporadas em função da posição do navio (ver Figura A14., 
tirada de Ashburner, 1980, apud Pianc, 1992, Bulletin 77).

Figura A13. Diagrama do escoamento em torno de um navio próximo a um banco em um canal 
(PNA vol. 3, Figura 105; Abkowitz, 1964)



224

 

II.1.11. Interação navio/navio (Pianc, 1992, Bulletin 77, item 4.4.6.)

 Como explicado no item anterior, ao navegar próximo a um obstáculo, um navio apresenta alteração 
no escoamento ao redor de si, que vem a gerar forças de sucção na área de escoamento restrito e momento no 
casco. Quando dois navios navegam próximos um ao outro, ocorre fenômeno similar. Nos casos de tráfego 
em duas vias e em regiões de tráfego intenso, em que os navios mais lentos estão sendo ultrapassados, a 
interação entre dois navios é muito relevante. Podem aparecer forças de atração, forças de repulsão e 
momentos em ambos os cascos. 

 Dand (1981, apud Pianc, 1992, Bulletin 77) apresenta o caso de um navio pequeno A passando por 
um navio grande B, navegando com aproamentos opostos (ver Figura A15.). Enquanto o navio A se aproxima 
do navio B sofre uma força de repulsão até que, ao estar completamente ao lado de B, sofre uma força de 
sucção que tem seu valor máximo quando o navio A alcança a popa de B.

 Inicialmente, um moderado momento de guinada com proa para fora age sobre o navio A até 
que é alterado, passando para um importante momento de proa para dentro quando o navio A navega ao 
longo do meio do navio B. Quando o navio A atinge a popa do navio B, o momento volta a atuar de proa 
para fora.

 

Figura A14. Variação da força e do momento atuando sobre um navio à medida que ele passa 
próximo de um pequeno banco (Ashburner e Norrbin, 1980, apud Pianc, 1992, Bulletin 77)

 

 
Figura A14. Variação da força e do momento atuando sobre um navio à medida que ele passa próximo de um 

pequeno banco 

 

II.1.11. Interação navio/navio (PIANC, 1992, Bulletin 77, item 4.4.6.) 

Como explicado no item anterior, ao navegar próximo a um obstáculo, um navio apresenta 
alteração no escoamento ao redor de si, que vem a gerar forças de sucção na área de 
escoamento restrito e momento no casco. Quando dois navios navegam próximos um ao 
outro, ocorre fenômeno similar. Nos casos de tráfego em duas vias e em regiões de tráfego 
intenso, em que os navios mais lentos estão sendo ultrapassados, a interação entre dois navios 
é muito relevante. Podem aparecer forças de atração, forças de repulsão e momentos em 
ambos os cascos.  

Dand (1981) apresenta o caso de um navio pequeno A passando por um navio grande B, 
navegando com aproamentos opostos (ver Figura A15). Enquanto o navio A se aproxima do 
navio B sofre uma força de repulsão até que, ao estar completamente ao lado de B, sofre uma 
força de sucção que tem seu valor máximo quando o navio A alcança a popa de B. 

Inicialmente, um moderado momento de guinada com proa para fora age sobre o navio A 
até que é alterado, passando para um importante momento de proa para dentro quando o 
navio A navega ao longo do meio do navio B. Quando o navio A atinge a popa do navio B, o 
momento volta a atuar de proa para fora. 
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Figura A15. Forças e momento atuando em um navio devido à passagem de outro navio (ship/ship 

interaction), retirado de Dand (1981) em PIANC, 1992, Bulletin 77 

 

Norrbin (1975) mostrou, mediante tratamento teórico e experimental, que as forças de 
interação aumentam sensivelmente com a diminuição da folga abaixo da quilha. 

Dand (1981), utilizando um modelo de escoamento potencial, pôde reproduzir com 
sucesso as forças de interação medidas com modelos de navios. Embora o modelo teórico gere 
bons resultados, ele não é adequado para uma simulação em tempo real. Pode-se, entretanto, 
buscar uma representação adimensional de forças e momentos como funções da distância 
entre os navios, suas dimensões e velocidades, e da folga abaixo da quilha, para que forças de 
interação entre navios sejam incluídas nos modelos matemáticos de manobra de navios. 

 

II.1.12. Rebocadores 

De acordo com o Bulletin 77 (PIANC, 1992) os rebocadores são usados para: 

- permitir que o navio gire em uma área confinada; 

- compensar as forças ambientais quando a velocidade do navio deve ser mantida baixa e o 
uso do motor e do leme é limitado; 

- frear ou parar o navio; 

- auxiliar durante a atracação e a desatracação. 

 Norrbin (1975, apud Pianc, 1992, Bulletin 77) mostrou, mediante tratamento teórico e experimental, 
que as forças de interação aumentam sensivelmente com a diminuição da folga abaixo da quilha.

 Dand (1981, apud Pianc, 1992, Bulletin 77), utilizando um modelo de escoamento potencial, pôde 
reproduzir com sucesso as forças de interação medidas com modelos de navios. Embora o modelo teórico 
gere bons resultados, ele não é adequado para uma simulação em tempo real. Pode-se, entretanto, buscar uma 
representação adimensional de forças e momentos como funções da distância entre os navios, suas dimensões 
e velocidades, e da folga abaixo da quilha, para que forças de interação entre navios sejam incluídas nos 
modelos matemáticos de manobra de navios.

II.1.12. Rebocadores

 De acordo com o Bulletin 77 (Pianc, 1992) os rebocadores são usados para

 – permitir que o navio gire em uma área confinada;
 – compensar as forças ambientais quando a velocidade do navio deve ser mantida baixa e o uso do 
    motor e do leme é limitado;
 – frear ou parar o navio;
 – auxiliar durante a atracação e a desatracação.

 O número de rebocadores necessários a utilizar em uma operação depende das dimensões do navio, 
das condições ambientais e da presença de impelidores na proa ou popa do navio.

Figura A15. Forças e momento atuando em um navio devido à passagem de outro navio 
(ship/ship interaction), retirado de Dand (1981) em Pianc, 1992, Bulletin 77
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 No Brasil, a maioria dos rebocadores é do tipo ASD (Azimuth stern drive), um rebocador trator reverso 
que, devido à configuração de seus equipamentos, pode operar tanto como trator reverso quanto como 
rebocador convencional.

 Nas operações portuárias brasileiras, por motivo de segurança, o cabo de reboque é sempre do 
rebocador que faz emprego de um guincho de reboque, não usando o dispositivo conhecido como gato 
de reboque.

 O tipo de propulsão do rebocador é muito importante para seu desempenho. Os diagramas da Figura 
A16., retirada do livro Utilização de Rebocadores nos Portos, de Hensen, traduzido por Calenzo, mostram o 
empuxo em diferentes direções para

 a. rebocador trator Voith;
 b. rebocador trator com azimutais em tubulões;
 c. rebocador trator reverso com azimutais em tubulões;
 d. rebocador convencional de dois eixos com propulsores CPP em tubulões
 e impelidor de proa;
 e. rebocador convencional de dois eixos com propulsores CPP em tubulões. 

 
 A localização do guincho de reboque no convés e seu tipo influenciam o equilíbrio de força no 
rebocador e a maneira como as manobras de reboque podem ser executadas.

Figura A16. Plotagem de capacidade de tração de diferentes rebocadores em função da direção
(Hensen, 2007)

O número de rebocadores necessários a utilizar em uma operação depende das dimensões 
do navio, das condições ambientais e da presença de impelidores na proa ou popa do navio. 

No Brasil, a maioria dos rebocadores é do tipo ASD (Azimuth stern drive), um rebocador 
trator reverso que, devido à configuração de seus equipamentos, pode operar tanto como 
trator reverso quanto como rebocador convencional. 

Nas operações portuárias brasileiras, por motivo de segurança, o cabo de reboque é 
sempre do rebocador que faz emprego de um guincho de reboque, não usando o dispositivo 
conhecido como gato de reboque. 

O tipo de propulsão do rebocador é muito importante para seu desempenho. Os 
diagramas da Figura A16, retiradas do livro Rebocadores portuários, mostram o empuxo em 
diferentes direções para: 

(a) rebocador trator Voith; 
(b) rebocador trator com azimutais em tubulões; 
(c) rebocador trator reverso com azimutais em tubulões; 
(d) rebocador convencional de dois eixos com propulsores CPP em tubulões e 

impelidor de proa; 
(e) rebocador convencional de dois eixos com propulsores CPP em tubulões. 

 

 
Figura A16. Plotagem de capacidade de tração de diferentes rebocadores em função da direção 

 

A localização do guincho de reboque no convés e seu tipo influenciam o equilíbrio de força 
no rebocador e a maneira como as manobras de reboque podem ser executadas. 
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 A capacidade de reboque do rebocador é especificada em termos de tração na velocidade zero, 
conhecida como tração estática, ou tração de bollard pull. Essa capacidade diminui quando o rebocador está 
com velocidade. Em especial enquanto rebocando lateralmente um navio em movimento, a força disponível 
é reduzida de modo significativo com a velocidade crescente, porque o ângulo entre o navio e o rebocador 
deve ficar menor (caso contrário, o rebocador seria deixado para trás). A força máxima também é limitada 
pelo momento de emborcamento dado pela força de tração do cabo exercida no rebocador.

 A maneira como o rebocador é conectado ao navio depende da tradição local, do espaço disponível 
e do tipo de assistência necessária. Os rebocadores também podem ser usados para empurrar ou frear o 
navio como um “paraquedas hidrodinâmico”, método de assistência conhecido como reboque indireto.

II.1.13. Interação dos rebocadores como embarcações independentes a controlar

 Interações hidrodinâmicas podem ocorrer entre o casco do navio e o rebocador, e isso pode ser 
perigoso para o rebocador. Também a descarga do propulsor do rebocador pode atingir o navio e gerar 
uma força que resiste à tração. 

 As considerações acima são exemplo de que a simulação da assistência de rebocadores pode ser 
muito complexa. No entanto, nem todos os pontos são de igual importância para um projeto de simulação 
específico.

 É recomendável que os comandantes de rebocadores colaborem nas simulações, porque a 
interpretação das ordens do prático pelo comandante do rebocador é um fator importante.

 Modelos mais elaborados tratam os rebocadores com um modelo matemático complexo, como o 
que trata o navio; esse é o caso de simuladores de manobra que interagem entre si.

 Para uma abordagem mais completa sobre o assunto e sua aplicação em projeto de simuladores 
recomenda-se a leitura do livro Utilização de Rebocadores nos Portos, do prático comandante Henk Hensen.

II.1.14. Ação de defensas, espias, boias de amarração, ferros, píeres e outros tópicos relativos 
à atracação/desatracação de navios

 A velocidade do navio é subitamente reduzida no caso de uma colisão contra um cais, um dolfin, 
outro navio ou um banco. Para modelar a redução da velocidade e a desaceleração do navio tem-se que 
introduzir uma força que represente a reação da estrutura sobre o navio.

 A força de impacto irá causar uma deflexão ou uma deformação na estrutura atingida pelo navio. 
Essa deflexão e/ou deformação dependerá da massa e da rigidez da estrutura. A penetração do navio na 
estrutura dependerá da obstrução que a estrutura atingida oferece. Leves obstruções irão permitir grandes 
penetrações.

 Enquanto a deformação da estrutura estiver no regime elástico, a energia armazenada na deformação 
elástica da estrutura fornecerá uma força de reação que empurrará o navio para fora.
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 As defensas são projetadas para absorver o máximo de energia possível e para gerar uma força de 
reação limitada.

 Pode-se, então, modelar as forças de impacto por um sistema massa-mola-amortecedor, em que 
a força de impacto é calculada em função da penetração do navio na obstrução.

 Outro aspecto a ser abordado é o comportamento da água em torno do navio. O movimento do navio 
gera uma onda longa, e as pressões advindas desse movimento do fluido causarão alterações no campo de 
pressões atuantes sobre o casco, que dará origem a uma força lateral e a um momento flutuantes no tempo.

 A Figura A17. mostra esquematicamente dois tipos de estruturas utilizadas para atracar um navio. 
No caso em que a estrutura é fechada, quando o navio se desloca, ele empurra a água na direção da parede. 
A água terá então que escoar sob a quilha ou junto à proa e à popa. Em águas muito rasas, a quantidade de 
água escoando sob a quilha torna-se pequena, e o nível da água aprisionada entre o navio e a parede sobe,
causando uma força de amortecimento. 

 Assim, o modelo matemático das forças de impacto deve levar em conta

 - a rigidez e o amortecimento da estrutura atingida;
 - as forças de ondas longas devidas à desaceleração repentina do navio;
 - os efeitos de amortecimento perto de uma estrutura fechada.

 Ferros (âncoras) de proa são utilizados para amarrar o navio no fundo do mar, bem como auxiliar 
na execução de uma manobra utilizando-se a força a ser aplicada ao navio por meio da linha de ancoragem 
presa no fundo do mar. Além dessas duas aplicações, a âncora de proa pode ser utilizada como medida de 
emergência para parar o navio.

 A pesada amarra de ferro fica pendurada, em catenária, do escovém para o leito do mar. Parte da 
amarra pode assentar sobre o fundo do mar, o que aumenta a força de retenção da âncora. Essa confor-
mação da linha de amarração é função da distância entre a âncora e o cachimbo de amarra (raposa), da 
profundidade da água, do peso da amarra, da âncora e da tração na linha junto ao navio. Quanto maior for 
a distância entre a âncora e o escovém, maior será a tração na amarra junto ao navio. Se a tração na amarra 
exceder a força de retenção, a âncora começa a ser arrastada pelo navio. A força de retenção depende do 
peso da âncora, de sua capacidade de retenção e das características do solo marinho local.

Figura A17. Esquema de estrutura aberta e estrutura fechada utilizadas para atracar um navio
(Pianc, 1992, Bulletin 77)

As defensas são projetadas para absorver o máximo de energia possível e para gerar uma 
força de reação limitada. 

Pode-se, então, modelar as forças de impacto por um sistema massa-mola-amortecedor, 
em que a força de impacto é calculada em função da penetração do navio na obstrução. 

Outro aspecto a ser abordado é o comportamento da água em torno do navio. O 
movimento do navio gera uma onda longa, e as pressões advindas desse movimento do fluido 
causarão alterações no campo de pressões atuantes sobre o casco, que dará origem a uma 
força lateral e a um momento flutuantes no tempo. 

A Figura A17 mostra esquematicamente dois tipos de estruturas utilizadas para atracar um 
navio. No caso em que a estrutura é fechada, quando o navio se desloca, ele empurra a água 
na direção da parede. A água terá então que escoar sob a quilha ou junto à proa e à popa. Em 
águas muito rasas, a quantidade de água escoando sob a quilha torna-se pequena, e o nível da 
água aprisionada entre o navio e a parede sobe, causando uma força de amortecimento. 

 
Figura A17. Esquema de estrutura aberta e estrutura fechada utilizadas para atracar um navio 

 

Assim, o modelo matemático das forças de impacto deve levar em conta: 

- a rigidez e o amortecimento da estrutura atingida; 
- as forças de ondas longas devidas à desaceleração repentina do navio; 
- os efeitos de amortecimento perto de uma estrutura fechada. 

 

II.1.15. Ação de defensas, espias, boias de amarração, ferros, píeres e outros tópicos relativos 
à atracação/desatracação de navios 

Ferros (âncoras) de proa são utilizados para amarrar o navio no fundo do mar, bem como 
auxiliar na execução de uma manobra utilizando-se a força a ser aplicada ao navio por meio da 
linha de ancoragem presa no fundo do mar. Além dessas duas aplicações, a âncora de proa 
pode ser utilizada como medida de emergência para parar o navio. 

A pesada amarra de ferro fica pendurada, em catenária, do escovém para o leito do mar. 
Parte da amarra pode assentar sobre o fundo do mar, o que aumenta a força de retenção da 
âncora. Essa conformação da linha de amarração é função da distância entre a âncora e o 
cachimbo de amarra (raposa), da profundidade da água, do peso da amarra, da âncora e da 
tração na linha junto ao navio. Quanto maior for a distância entre a âncora e o escovém, maior 
será a tração na amarra junto ao navio. Se a tração na amarra exceder a força de retenção, a 
âncora começa a ser arrastada pelo navio. A força de retenção depende do peso do peso, de 
sua capacidade de retenção e das características do solo marinho local.  
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 O cálculo da tração na amarra, pode ser realizado resolvendo-se as equações da catenária. A 
relação em termos de tempo computacional e tempo real, no entanto, requer representação mais esquemática 
do sistema.

 As espias (cabos de atracação), em geral, são fabricadas com fibras sintéticas (náilon, polipropileno, 
poliéster) ou com fios de arame de aço, cada uma com suas próprias propriedades elásticas. Elas têm como 
função manter o navio atracado. As linhas de atracação podem ser representadas por molas (não lineares).

 Normalmente, a simulação é terminada em uma posição quando o navio está o mais próximo possível 
do berço para permitir a conexão dos cabos de atracação. Uma vez que a atracação de grandes embarcações 
marítimas é muito demorada e em geral não é uma operação crítica em relação ao projeto da via de acesso 
ou do porto, é justificável encerrar a simulação sem se realizar a manobra de atracação completa. Deve-se 
ressaltar, entretanto, que normalmente é possível simular as manobras de atracar em ou desatracar de um cais 
ou monoboia com o tipo de modelo matemático descrito neste texto, em um simulador de missão completa 
(full mission). Também existem simuladores específicos para a atracação nos quais o principal objetivo é a 
determinação da quantidade e tipo dos cabos de amarração para manter um navio atracado com segurança.

II.2. Os simuladores de manobras quanto ao tipo de interação e ao tempo de 
resposta do modelo

 Os métodos de simulação, quanto à interação com o controle humano, podem ser divididos em dois 
grupos: não interativo e interativo.

 Na simulação não interativa, o processo completo de navegação é matematicamente modelado, mas 
não há interferência humana no processo de controle do navio. Esse método pode ser empregado tanto em 
estudos de tráfego de embarcações como em estudos de manobrabilidade do navio quando sob influências 
ambientais externas, empregando um piloto automático. Nesse caso, não existe necessidade do emprego de 
correr a simulação em tempo real, razão pela qual a simulação não interativa é muitas vezes chamada 
de simulação em tempo rápido.

 Na simulação interativa, a interferência com o simulador ocorre por meio de um operador humano. 
A trajetória do navio, suas velocidades e deslocamentos nunca são iguais. Geralmente simulação interativa 
significa simulação em tempo real. No entanto, o aumento na escala do tempo pode ocorrer em alguns casos.

II.3. Tipos de simuladores quanto a seu ambiente de instalação

 Quanto ao ambiente de instalação os simuladores podem ser divididos em

 - microssimuladores;
 - minissimuladores;
 - simuladores full mission;
 - simuladores de passadiços múltiplos.
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 Os microssimuladores são caracterizados pela instalação em um único computador ou laptop, podendo 
ser operados via mouse e teclado. Devido à capacidade dos atuais computadores é possível instalar qualquer 
modelo de manobra e utilizá-lo em todos os níveis de treinamento, projeto ou pesquisa.

II.3.1. Minissimuladores

 Os minissimuladores são caracterizados por já possuir um ambiente em rede, o que permite, por 
exemplo, que se tenha um computador só para representar os equipamentos de navegação, um só para 
visualização do cenário e outro para o controle do navio.

 É ideal para implementação em locais de pouco espaço físico.

 Os controles da embarcação podem ser montados em miniconsoles e adaptados ao tipo de navio a 
ser utilizado no treinamento.

 A projeção visual pode ser feita através de monitores de vídeo de tamanhos variados.

II.3.2. Simuladores tipo full mission ou de operação completa

 Esses simuladores são caracterizados por possuir um passadiço igual ao de um navio real, sendo reais 
e emulados quase todos os seus instrumentos e equipamentos. Também possuem um teatro de projeções 
visuais que, dependendo do espaço físico disponível, pode permitir visão de 360 graus.

II.3.3. Simuladores com múltiplos passadiços interativos

Nesses simuladores existe pelo menos um passadiço full mission que interage com as outras embarcações, que 
possuem controle independente. Como exemplo, numa manobra de atracação é possível colocar a tripulação 
do(s) rebocador(es) interagindo com o navio.

Parte III − Aspectos Teóricos Básicos na Teoria de Manobras

III.1. Introdução

 O objetivo desta Parte III do apêndice é apresentar aspectos teóricos básicos para a compreensão de 
modelos matemáticos de manobra. Não houve a preocupação de se aprofundar teoricamente em todos os 
conteúdos apresentados. Deu-se ênfase à representação das forças hidrodinâmicas sobre o casco do navio e 
das forças geradas pelo leme e pelo propulsor.

 O desenvolvimento das equações apresentadas a seguir tem como base os livros de Greenwood (1988) 
e Fossen (2011), as publicações de Gertler e Hagen (1967), Abkowitz (1964), Eda (1971), os volumes 2 e 3 do 
PNA, editados por Lewis.
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III.2. Dinâmica do navio

 Inicialmente definem-se dois sistemas de coordenadas ortogonais, um fixo na terra (OXYZ) e outro 
solidário ao navio (oxyz), com seu eixo ox apontando para a direção longitudinal do navio para vante, com 
eixo oy apontando para boreste e oz para o fundo do navio. O sistema fixo na terra tem seu plano OXY sobre 
a superfície livre da água em repouso e seu eixo OZ apontado verticalmente para o fundo. Na condição de 
repouso inicial os sistemas têm seus eixos paralelos (OX e ox; OY e oy; OZ e oz). O centro de gravidade do 
navio tem as coordenadas xG, yG, zG no sistema solidário ao navio. A velocidade linear do navio, em relação 
ao sistema solidário, é a velocidade instantânea linear do ponto origem do sistema solidário ao corpo e tem
as componentes u, v, w. A velocidade do navio em relação ao sistema fixo na terra tem as componentes U, 
V, W. Tendo os valores de u,v,w em um instante, é possível determinar U, V, W e então os avanços ΔX, ΔY, 
ΔZ do navio em um incremento de tempo Δt, em que t é o tempo.

 A orientação angular do corpo no espaço é descrita pelos ângulos de Euler (ϕ,	θ,	ψ), obedecendo-se 
o uso de uma sequência de rotações. Por exemplo, ψ em torno do eixo oz, θ em torno de oy e ϕ em torno 
de ox. A Figura A18. apresenta as rotações nos eixos segundo os valores dos ângulos de Euler.

 As taxas de rotação em torno de cada eixo por unidade de tempo (ϕ,	θ,	ψ), em cada instante, 
relacionam-se com p, q, r através dos ângulos de Euler, sendo p, q, r as componentes da velocidade angular 
do navio no sistema solidário. Assim, tendo-se p, q, r, obtém-se Δϕ,	Δθ,	Δψ e, então, o novo conjunto de 
valores dos ângulos de Euler.

 Os valores de u, v, w, p, q, r são obtidos integrando-se no tempo as equações de forças e momentos 
formuladas a partir da segunda Lei de Newton: para um elemento com massa δm aplicando-se uma força f  
esse elemento de massa terá uma aceleração a. A segunda Lei de Newton é expressa por f = δma. A notação 
em negrito indica que a grandeza é um vetor. Integradas, a equação de quantidade de movimento linear 
e a equação de quantidade de movimento angular em relação a um ponto, por meio de todo o volume do 
corpo chega-se às equações de movimento do corpo na forma

Inicialmente definem-se dois sistemas de coordenadas ortogonais, um fixo na terra 
(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂) e outro solidário ao navio (𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜), com seu eixo 𝑜𝑜𝑜𝑜 apontando para a direção 
longitudinal do navio para vante, com eixo 𝑜𝑜𝑜𝑜 apontando para boreste e 𝑜𝑜𝑜𝑜 para o fundo do 
navio. O sistema fixo na terra tem seu plano 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 sobre a superfície livre da água em repouso 
e seu eixo 𝑂𝑂𝑂𝑂 apontado verticalmente para o fundo. Na condição de repouso inicial os 
sistemas têm seus eixos paralelos (𝑂𝑂𝑂𝑂 e 𝑜𝑜𝑜𝑜; 𝑂𝑂𝑂𝑂 e 𝑜𝑜𝑜𝑜; 𝑂𝑂𝑂𝑂 e 𝑜𝑜𝑜𝑜). O centro de gravidade do 
navio tem as coordenadas 𝑜𝑜W, 𝑜𝑜W,𝑜𝑜W  no sistema solidário ao navio. A velocidade linear do 
navio, em relação ao sistema solidário, é a velocidade instantânea linear do ponto origem do 
sistema solidário ao corpo e tem as componentes 𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 𝑤𝑤. A velocidade do navio em relação ao 
sistema fixo na terra tem as componentes 𝑈𝑈, 𝑉𝑉, 𝑊𝑊. Tendo os valores de 𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 𝑤𝑤 em um 
instante, é possível determinar 𝑈𝑈, 𝑉𝑉, 𝑊𝑊 e então os avanços ∆𝑂𝑂, ∆𝑂𝑂, ∆𝑂𝑂 do navio em um 
incremento de tempo ∆𝑡𝑡, em que 𝑡𝑡 é o tempo.  

A orientação angular do corpo no espaço é descrita pelos ângulos de Euler (𝜙𝜙, 𝜃𝜃, 𝜓𝜓), 
obedecendo-se o uso de uma sequência de rotações. Por exemplo, 𝜓𝜓 em torno do eixo 𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝜃𝜃 
em torno de 𝑜𝑜𝑜𝑜 e 𝜙𝜙 em torno de 𝑜𝑜𝑜𝑜. A Figura A18 apresenta as rotações nos eixos segundo os 
valores dos ângulos de Euler.  

 
Figura A18. Ângulos de Euler 

 

As taxas de rotação em torno de cada eixo por unidade de tempo (𝜙𝜙,̇ 	 �̇�𝜃, �̇�𝜓), em cada 
instante, relacionam-se com 𝑝𝑝, 𝑞𝑞, 𝑟𝑟 através dos ângulos de Euler, sendo 𝑝𝑝, 𝑞𝑞, 𝑟𝑟 as componentes 
da velocidade angular do navio no sistema solidário. Assim, tendo-se 𝑝𝑝, 𝑞𝑞, 𝑟𝑟, obtém-se 
∆𝜑𝜑, ∆𝜃𝜃, Δ𝜓𝜓 e, então, o novo conjunto de valores dos ângulos de Euler. 

Os valores de 𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 𝑤𝑤, 𝑝𝑝, 𝑞𝑞, 𝑟𝑟 são obtidos integrando-se no tempo as equações de forças e 
momentos formuladas a partir da segunda lei de Newton: para um elemento com massa 𝛿𝛿𝛿𝛿 
aplicando-se uma força 𝒇𝒇 esse elemento de massa terá uma aceleração 𝒂𝒂. 	𝒇𝒇 = 	𝛿𝛿𝛿𝛿	𝒂𝒂 é a 
expressão da segunda lei de Newton. A notação em negrito indica que a grandeza é um vetor. 
Integradas, a equação de quantidade de movimento linear e a equação de quantidade de 
movimento angular em relação a um ponto, por meio de todo o volume do corpo chega-se às 
equações de movimento do corpo na forma: 

Figura A18. Ângulos de Euler

. ..
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 m[u̇ - vr + wq - xG(q2 + r2) + yG(pq - ṙ) + zG(pr + q̇)] = X
 m[v̇ - wp + ur + xG(qp + ṙ) - yG(r2 + p2) + zG(qr - ṗ)] = Y
 m[ẇ - uq + vp + xG (rp - q̇) + yG (rq - ṗ) - zG (p2 + q2)] = Z
 Ixxṗ + (Izz - Iyy)qr - (ṙ + pq)Izx + (r2 - q2)Iyz + (pr - q̇)Ixy + m[yG(ẇ - uq + vp) - zG(v̇ - wp + ur)] = K
 Iyyq̇ + (Ixx - Izz)rp - (ṗ + qr)Ixy + (p2 - r2)Izx + (qp - ṙ)Iyx - m[xG(ẇ - uq + vp) - zG(u̇ - vr + wq)] = M
 Izzṙ + (Iyy - Ixx)pq - (q̇ + rp)Iyx + (q2 - p2)Ixy + (rq - ṗ)Izx + m[xG(v̇ - wp + ur) - yG(u̇ - vr + wq)] = N

 As forças externas são dadas por

 X = XI + XH + XP + XR + XC + XA + XW + XOUT

 Y = YI + YH + YP + YR + YC + YA + YW + YOUT

 Z = ZI + ZH + ZP + ZR + ZC + ZA + ZW + ZOUT

 K = KI + KH + KP + KR +KC + KA + KW + KOUT

 M = MI + MH + MP + MR + MC + MA + MW + MOUT

 N = NI + NH + NP + NR + NC + NA + NW +NOUT

em que

 m é a massa do navio;

 Ixx, Iyy, Izz são os momentos de inércia de massa do navio;

 Ixy, Ixz, Iyx, Iyz, Izx, Izy são os produtos de inércia;

e utilizando-se G para representar X, Y, Z, K, M, N têm-se

 GI – forças e momentos de inércia hidrodinâmica;

 GH – outras forças e momentos hidrodinâmicos de reação ao movimento do navio, que não inerciais, 
            em função das velocidades do navio;

 GP – forças e momentos devidos à ação do propulsor;

 GR – forças e momentos devidos à ação do leme;

 GC – forças e momentos devidos à ação da corrente;

 GV – forças e momentos devidos à resistência do ar e ação do vento; 

 GW – forças e momentos devidos à ação das ondas;

 GOUT – forças e momentos devidos a outros fatores, como linhas de ancoragem, reboque, interação 
             com outras embarcações, efeitos de bancos, profundidade etc.

 A notação “ponto”, sobre as letras u, v, w, p, q, r indica derivada em relação ao tempo, isto é, u̇, v̇, 
ẇ, ṗ, q̇, ṙ são as acelerações instantâneas do navio em surge, sway, heave, roll, pitch e yaw.

(1)

(2)
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 As forças hidrodinâmicas de inércia de origem potencial são dadas por

 XI = Xuu̇̇ - Yv̇vr + Zẇwq
 YI = Yv̇v̇ - Zẇwp + Xuu̇r
 ZI = Zẇẇ -  Xu̇uq + Yv̇vp
 KI = Kṗṗ̇ + (Nṙ - Ṁ̇q̇)̇qr + (Zẇ - Yv̇)vw
 MI = Mq̇̇q̇ + (Kṗ - Nṙ)rp + (Xu̇ - Zẇ)wu
 NI = Nṙṙ + (Ṁ̇q̇ ̇- Kṗ)pq + (Yv̇ - Xu̇)uv

 Em que Xu̇, Yv̇, Zẇ, Kṗ̇, Ṁ̇q̇̇, Nṙ, Yv̇ são as massas e os momentos de inércia adicionais de origem 
hidrodinâmica.

 Na notação utilizada, as letras X, Y, Z, K, M e N indicam fatores que representam a ação fluida 
na direção de surge, sway e heave ou momento de roll, pitch e yaw, respectivamente, e os subscritos indicam 
a aceleração à qual o navio deve estar submetido para gerar a ação. Deve ser observado que esses fatores 
aparecem multiplicando acelerações e também velocidades. Isso é consequência de efeitos não lineares e de 
a formulação das forças ser realizada em um sistema solidário ao navio.

 O sistema de equações apresentado em (2) e (3) é um sistema com seis graus de liberdade. Pode-se, 
entretanto, considerar que os movimentos de heave e pitch são governados por ações das ondas. Assim, para 
certos tipos de navio, em que o movimento de roll possa ser afetado por efeitos de manobras, pode-se reduzir 
o sistema de equações para somente quatro equações

 m[u̇ - vr - xGr2 + zGpr] = X
 m[v̇ + ur + xGṙ - zGṗ] = Y
 Ixxṗ - ṙIzx + r2Iyz + prIxy - mzG(v̇p + ur) = K
 Izzṙ - rpIyx - p2Ixy - ṗIzx + mxG(v̇ + ur) = N

 No caso de navios de deslocamento, o movimento de roll é praticamente desacoplado dos movimentos 
no plano horizontal (surge, sway e yaw), e a modelagem das equações de manobras pode ser reduzida a um 
sistema com três graus de liberdade

 m(u̇ - vr - xGr2) = X
 m(v̇ + ur + xGṙ) = Y
 Izzṙ + mxG(v̇ + ur) = N

 No segmento de introdução deste capítulo foram descritos alguns testes para o estabelecimento 
de relações entre as forças atuantes em um modelo de um navio em função de suas velocidades. Foram 
apresentados testes denominados puro drift, puro sway e puro yaw, para que, medindo-se as forças 
atuantes sobre o casco, seja possível escrevê-las em função das velocidades e acelerações impostas ao 
modelo. Esses são casos de testes simples. Podem-se elaborar testes mais sofisticados combinando-se, por 
exemplo, velocidades de avanço, sway e yaw, simultaneamente, para o estabelecimento de uma relação 
funcional entre as forças e os movimentos (velocidades e acelerações).

(3)

(4)

(5)
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 Atendo-se ao caso de um navio de deslocamento em que as únicas ações são devidas às reações 
hidrodinâmicas do casco e a um propulsor e um leme, e adotando-se um sistema solidário ao navio com 
origem no plano diametral, bem como desconsiderando a ação do ar, as equações de movimento podem 
ser assim escritas
 
 m(u̇ - vr - xGr2) = XI + XH + XP + XR

 m(v̇ + ur + xGṙ) = YI + YH + YP + YR

 Izzṙ + mxG(v̇ + ur) = NI + NH + NP + NR

 As forças hidrodinâmicas de inércia de origem potencial são, então, dadas por

 XI = Xuu̇̇ - Yv̇vr
 YI = Yv̇v̇ - Xuu̇r
 NI = Nṙṙ + (Yv̇ - Xu)̇uv

 A construção de um modelo de manobras para esse navio deve utilizar testes físicos e métodos 
matemáticos visando à determinação dos fatores Xu̇, Yv̇ e Nṙ, a fim de escrever expressões que forneçam 
XH = f1(u, v, r), YH = f2(u, v, r) e NH = f3(u, v, r) e expressões que, levando em consideração a interação 
casco/propulsor/leme, descrevam XP = f4(n, Vs), YP = f5(n, Vs), NP = f6(n, Vs) e XR = f7(δ, Vs), YR = f8(δ, Vs), 
NR = f9(δ, Vs), em que n, Vs e δ são a rotação do propulsor, a velocidade do navio e o ângulo do leme, 
respectivamente. 

III.3. Modelo linear para manobras de navios e determinação experimental 
dos coeficientes

 No caso em que um navio avança em águas tranquilas, profundas, sem ação do vento, tentando manter 
uma trajetória em linha reta, podendo sofrer pequenas alterações de rumo, compensadas com ação do leme, 
as equações de movimento podem ser simplificadas. Assumindo que a força lateral devida ao propulsor é 
desprezível, tem-se

 Equação de forças na direção ox

         mu = XI + XḢ + XP + XR                      (8)

 Equação de forças na direção oy

     m(v̇ + ur + xGṙ) = YI + YH + YR                     (9)

 Equação de momento em torno do eixo oz

               Iṙ + mxG(v̇ + ur) = NI + NH + NR                                      (10)

 Adotando-se para XI + XH a expressão

           XI + XH = Xuu̇̇ + X(u, v, r) = Xuu̇̇ + Xuuu0(u0 + mu)           (11)

(6)

(7)
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 Em que u0 é uma velocidade média e u = u0 + �u, a velocidade longitudinal u varia em torno de u0, 
que seria a velocidade de avanço se o navio se deslocasse com velocidade constante em linha reta.

 Pode-se separar a equação de forças em ox em uma equação para a velocidade média

          XP + XR+ Xuuu0 |u0| = 0             (12)

e outra para o termo oscilatório

           (m - Xu)̇u̇ - Xuuu0mu = 0                        (13)

 Para os movimentos de sway e de yaw admite-se que as reações hidrodinâmicas, YI + YH e NI + NH 
sejam devidas a efeitos de inércia das partículas fluidas e efeitos de asa, descritas por uma aproximação linear

                                                        YI + YH = Yv̇v̇ + Yvvu0 + Yṙṙ + Yru0r                            (14)
NI + NH = Nv̇v̇ + Nvvu0 + Nṙṙ + Nru0r

e que a força lateral e o momento induzidos pelo propulsor são nulos. Assim, as equações de sway e de yaw 
são escritas como

              (m - Yv̇)v̇ - Yvvu0 - (Yṙ - mxG)ṙ - (Yr - m)u0r = YR                                                                 (15)

            (Izz - Nṙṙ - (Nr - mxG)ru0 - (Nv̇ - mxG)v̇ - Nvvu0 = NR                                     (16)

em que YR e NR são a força lateral e o momento de yaw provocados pela ação do leme.

 Para expressar as equações na forma adimensional, dividem-se as equações de forças por 0,5ρLppU2

e a equação de momentos por 0,5ρLppU2, e assim as equações passam a ser escritas na forma

 (m - Xu)̇u̇ - Xuumu = 0                                                                               (17)
 (m - Yv̇)v̇ - Yvv - (Yṙ - mxG)ṙ - (Yr - m)r = YR

 (Izz - Nṙ)ṙ - (Nr - mxG)r - (Nv̇ - mxG)v̇ - Nvv = NR

 
 Cabe observar que se supõe u0⁄U ≈ 1.

 Com essas expressões, vê-se que a equação na direção longitudinal é independente das outras duas, 
bem como que as duas últimas formam um sistema de duas equações diferenciais não homogêneas lineares 
acopladas.

 Essas equações constituem a aplicação da segunda Lei de Newton para as componentes de forças e 
acelerações em duas direções no plano horizontal e a extensão da segunda lei para o caso do momento em 
relação a um eixo vertical, perpendicular ao plano dos deslocamentos lineares, em torno do qual o corpo se
move. É comum denominá-las equações de movimento, uma vez que mediante suas integrações pode-se 
obter a evolução dos movimentos do corpo com o tempo.

3

2

' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''
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III.4. Ensaios para modelação das forças hidrodinâmicas no casco

 As equações de movimento de um navio no plano horizontal utilizando aproximações lineares para 
descrever a variação das forças com as velocidades têm oito coeficientes hidrodinâmicos a ser determinados 
para viabilizar a avaliação da manobrabilidade de um navio. Em geral, esses coeficientes são estimados 
de duas maneiras. A primeira forma é estimá-los por meio de expressões empíricas, levantadas a partir de 
experimentos com embarcações similares, sistematizando-se as variações de forma. A outra implica o uso 
de testes em laboratórios com um modelo reduzido do navio. Nesta seção apresentam-se formas de obtenção 
dos coeficientes por testes em laboratório. Abaixo exibem-se alguns testes cativos, em que o modelo fica preso 
por mecanismos que impõem movimentos forçados e medem forças e deslocamentos. O desenvolvimento 
das equações apresentadas a seguir tem como base as notas de aula do professor John V. Wehausen, da 
Universidade da Califórnia, Berkeley, onde lecionou de 1956 a 1984 e posteriormente permaneceu ativo. 

III.4.1. Teste de reboque

 Esse teste consiste em se rebocar o modelo ao longo de um tanque de reboque com velocidade de 
avanço constante U e mantendo-se um ângulo de aproamento fixo (ver Figura A19.). Diversas corridas do 
modelo são executadas variando-se a velocidade e o ângulo de ataque. Como o interesse maior está em 
manobra de navios em velocidades normais, não há necessidade de se trabalhar com grandes ângulos de 
aproamento. Além disso, procuram-se as derivadas das funções força lateral e momento de yaw contra o 
ângulo de ataque em torno da origem, isto é, para pequenos ângulos.

 Com esse teste medem-se a força lateral Ye o momento de yaw N atuantes sobre o modelo com 
comprimento L, para a velocidade U e o ângulo de incidência ψ, em um fluido com massa específica ρ e 
viscosidade dinâmica μ em presença de superfície livre, isto é, em presença de efeitos gravitacionais com 
aceleração g. Dessa forma pode-se escrever

       Y/(1/2ρU2L2) = f1(Re, Fr, ψ)                                   (18)
N/(1/2ρU2L3) = f2(Re, Fr, ψ)

em que Re = ϱUL/μ e Fr = U/  gL são os números de Reynolds e de Froude, respectivamente.
 
 Só é possível respeitar a semelhança entre modelo e navio se simultaneamente o número de Reynolds 
do modelo, Re,m, for igual ao número de Reynolds do navio, Re,n, e o número de Froude do modelo, Fr,m, for 
igual ao número de Foude do navio, Fr,n, e então

          Ym/(1/2ϱmUm
2Lm

2) = Yn/(1⁄2ϱnUn
2Ln

2)            (19)
Nm/(1/2ϱmUm

2Lm
3) = Nn/(1⁄2ϱnUn

2Ln
3)

                     
 Admitindo-se que as condições ambientais atuantes no navio e no modelo respeitam as semelhanças 
geométrica, cinemática e dinâmica, podem ser extrapolados os resultados dos testes com modelo para o 
navio real se, simultaneamente

         UmLm = UnLn                                      (20)
Um/   Lm = Up/Lp 
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 O que só é possível se Lm = Ln e Um = Un. Esse impasse, entretanto, pode ser superado uma vez 
que a experiência tem mostrado que os resultados são fracamente dependentes do número de Reynolds, isto 
é, não sofrem grandes alterações com as variações do número de Reynolds, se os testes forem realizados com 
modelos grandes e se forem tomados os devidos cuidados para se ter o escoamento na camada-limite, no 
modelo, similar ao escoamento na camada-limite do navio, providenciando-se estimuladores de turbulência. 

 Para o presente teste tem-se que

         v = - USinψ		 	 	 	 	 									(21)

e

      v' = v⁄U = - Sinψ	 	 	 	 																							(22)

 Assim, pode-se escrever

               Y' = Y⁄(1/2ρU2L2) = f1(Re, Fr, v')            (23)

N' = N⁄(1/2ρU2L3) = f2(Re, Fr, v')

 Expandindo-se essas funções em série de Taylor em torno da posição ψ = 0 e considerando-se a 
aproximação linear, tem-se então as derivadas hidrodinâmicas

          Y'(v') = Y'(0) + (dY'⁄dv')v'                        (24)

N'(v') = N'(0) + (dN'⁄dv')v'

 Utilizando-se a notação Yv' para a derivada de Y' em relação a v', tem-se

    Yv' =
  dY' =  dY/(1/2ρU2L2)  =       1         dY            (25)

         dv'               dv/U             1/2ρUL2    dv

Nv' =
  dN' =  dN/(1/2ρU2L3) =        1         dY

          dv'               dv/U             1/2ρUL3    dv

e como

          dY = -   dY              (26) 
  dv        Udψ

dN = -  dN
  dv       Udψ

podem-se obter os valores de Yv' e de Nv'.  
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III.4.2. Teste com braço giratório

 A execução desse teste demanda a utilização de um aparato especial. Em termos esquemáticos: deve- 
se contar com um tanque circular de raio Rb e um longo braço com comprimento Rb. O braço é colocado 
num plano horizontal com uma extremidade conectada à extremidade de uma haste vertical e suspensa, 
localizada no eixo que passa pelo centro do tanque. A conexão do braço a esse ponto permite que ele gire 
em torno da haste permanecendo perpendicular a ela. Uma roda, fixa ao braço corre ao longo de um trilho 
sobre a lateral do tanque. O modelo do navio é fixado em um ponto ao longo do braço, distando R do centro 
do tanque, de tal forma que, quando o eixo longitudinal do modelo for colocado perpendicularmente, e o 
braço girar em torno da extremidade localizada no eixo vertical passando pelo centro do tanque, o modelo 
estará dotado de velocidade u ≠ 0 e v = 0. Consequentemente v̇ = 0. Como o braço gira com velocidade 
constante, então ṙ = 0. A velocidade tangencial, velocidade de avanço do modelo no sistema solidário, é dada 
por u = RΩ, em que Ω é a velocidade angular do braço, que é a velocidade de yaw do modelo r.

 A Figura A20. mostra um esquema de tanque cilíndrico circular, dotado de um braço giratório com 
um modelo ligado a ele. Uma foto de um tanque com um braço giratório do Davidson Laboratory do Stevens 
Institute é apresentada no PNA na Figura 33 da página 223 do terceiro volume.

 De forma similar à que foi apresentada no item anterior, deve-se analisar a dependência das forças e 
momentos nos números de Reynolds e Froude. Nesse caso manter o número de Froude constante é manter o 
valor de u constante. Assim, variando-se R e Ω de forma tal que u permaneça constante, estão sendo geradas
experimentalmente as funções
  
            Y = f1(Ω)                         (27)

e

           N = f2(Ω)                         (28)

com as quais se determinam suas derivadas para Ω = 0, obtendo-se então as derivadas

          Yr =
 dY(Ω)              (29)

      dΩ

Nr =
 dN(Ω)

        dΩ

𝑁𝑁ë(𝑣𝑣ë) 	= 	𝑁𝑁ë(0) 	+	(𝑑𝑑	𝑁𝑁ë 𝑑𝑑𝑣𝑣ë)⁄ 𝑣𝑣ë	 (24) 

 

Utilizando-se a notação 𝑌𝑌Ç
ë para a derivada de 𝑌𝑌ë em relação a 𝑣𝑣ë, têm-se 

𝑌𝑌Ç
ë 	= 	

𝑑𝑑	𝑌𝑌ë

𝑑𝑑	𝑣𝑣ë 	 = 	
𝑑𝑑	𝑌𝑌	/	(1/2	𝜌𝜌	𝑈𝑈/	𝐿𝐿/)

𝑑𝑑	𝑣𝑣	/	𝑈𝑈
	= 	

1
1/2	𝜌𝜌	𝑈𝑈	𝐿𝐿/ 	

𝑑𝑑	𝑌𝑌
𝑑𝑑	𝑣𝑣

 

𝑁𝑁Ç
ë 	= 	 †	°¢

†	Ç¢ 	 = 	 †	°	/	(â//	£	~§	•¶)
†	Ç	/	~

	= 	 â
â//	£	~	•¶ 	†	ß

†	Ç
	 	 (25) 

 

e como: 

𝑑𝑑	𝑌𝑌
𝑑𝑑	𝑣𝑣

	= 	−	
𝑑𝑑	𝑌𝑌

𝑈𝑈	𝑑𝑑	𝜓𝜓
 

†	°
†	Ç

	 = 	 −	 †	°
~	†	®

	 (26) 

 

pode-se obter os valores de 𝑌𝑌Ç
ë	 e de 𝑁𝑁Ç

ë. 

 

 
Figura A19. Teste de reboque com ângulo de deriva fixo – “puro drift” 

 

III.4.2. Teste com braço giratório 

A execução desse teste demanda a utilização de um aparato especial. Em termos 
esquemáticos: deve-se contar com um tanque circular de raio 𝑅𝑅©	e um longo braço com 
comprimento 𝑅𝑅©. O braço é colocado num plano horizontal com uma extremidade conectada à 
extremidade de uma haste vertical e suspensa, localizada no eixo que passa pelo centro do 
tanque. A conexão do braço a esse ponto permite que ele gire em torno da haste 
permanecendo perpendicular a ela. Uma roda, fixa ao braço corre ao longo de um trilho sobre 
a lateral do tanque. O modelo do navio é fixado em um ponto ao longo do braço, distando 𝑅𝑅 
do centro do tanque, de tal forma que, quando o eixo longitudinal do modelo for colocado 
perpendicularmente, e o braço girar em torno da extremidade localizada no eixo vertical 
passando pelo centro do tanque, o modelo estará dotado de velocidade 𝑢𝑢 ≠ 0 e 𝑣𝑣	 = 	0. 
Consequentemente �̇�𝑣 = 0. Como o braço gira com velocidade constante, então �̇�𝑟 = 0. A 

Figura A19. Teste de reboque com ângulo de deriva fixo – “puro drift”
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e 

          Y                   (30)
 Yr' =

  dY'  = d 1/2ρU2L2  =  dY        1        = Yr
        1   

            dr'            d rL              dr  1/2ρU2L3                 1/2ρU2L3

         U

          N                  
 Nr' =

  dN'  = d 1/2ρU2L3  = dN        1        = Nr
        1   

            dr'            d rL              dr  1/2ρU2L4                 1/2ρU2L4

         U

III.4.3. Mecanismo de movimento planar − PMM

 Os testes anteriores permitem que sejam estabelecidas apenas quatro das oito derivadas 
hidrodinâmicas necessárias para se fazer a determinação da estabilidade direcional do navio. O PMM 
é um mecanismo que permite a obtenção de todas as oito derivadas necessárias para uma completa 
avaliação da estabilidade direcional do navio. A Figura A21. mostra esquematicamente um PMM. 

Figura A20. Braço giratório

 
Figura A20. Braço giratório 

 

III.4.3. Mecanismo de movimento planar − PMM  

Os testes anteriores permitem que sejam estabelecidas apenas quatro das oito derivadas 
hidrodinâmicas necessárias para se fazer a determinação da estabilidade direcional do navio. O 
PMM é um mecanismo que permite a obtenção de todas as oito derivadas necessárias para 
uma completa avaliação da estabilidade direcional do navio. A Figura A21 mostra 
esquematicamente um PMM. 

 



240

 Esse mecanismo consiste de duas hastes horizontais dispostas transversalmente ao eixo longitudinal 
do modelo, distando entre si 2 b. Duas hastes verticais atreladas cada uma a cada uma das hastes hori-
zontais ligam-se ao modelo em dois pontos distintos do eixo longitudinal. Cada haste vertical está fixada 
em um único ponto, um a vante e outro a ré do centro de gravidade do modelo. Cada haste horizontal 
pode movimentar-se de forma independente harmonicamente. Imprimem-se então os movimentos 
horizontais na direção lateral do navio da forma

              yA = y0Sin(ωt + ϕA)             (31)

yR = y0Sin(ωt + ϕR) 

a cada uma das hastes, à medida que o modelo avança e medem-se as forças em cada uma delas YA e 
YR. De acordo com os ângulos de fase dos movimentos, enquanto o modelo avança logitudinalmente, 
é possível mantê-lo

 caso 1 - paralelo ao eixo longitudinal executando um movimento harmônico transversal;

 caso 2 - tangenciando a trajetória executando um movimento harmônico transversal;

 caso 3 - oscilando periodicamente em torno de um ponto no eixo longitudinal, com esse ponto 
deslocando-se longitudinalmente sem executar movimento transversal.

 
Figura A21. Esquema de um PMM (planar motion mechanism) – mecanismo de movimento planar 

 

Esse mecanismo consiste de duas hastes horizontais dispostas transversalmente ao eixo 
longitudinal do modelo, distando entre si 2	𝑏𝑏. Duas hastes verticais atreladas cada uma a cada 
uma das hastes horizontais ligam-se ao modelo em dois pontos distintos do eixo longitudinal. 
Cada haste vertical está fixada em um único ponto, um a vante e outro a ré do centro de 
gravidade do modelo. Cada haste horizontal pode movimentar-se de forma independente 
harmonicamente. Imprimem-se então os movimentos horizontais na direção lateral do navio 
da forma 

𝑦𝑦{ = 𝑦𝑦8	sin(𝜔𝜔	𝑡𝑡	 + 𝜙𝜙{) 

𝑦𝑦y = 𝑦𝑦8	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜔𝜔	𝑡𝑡	 + 𝜙𝜙y)	 	 (31) 

 

a cada uma das hastes, à medida que o modelo avança e medem-se as forças em cada uma 
delas 𝑌𝑌{ e 𝑌𝑌y. De acordo com os ângulos de fase dos movimentos, enquanto o modelo avança 
logitudinalmente, é possível mantê-lo: 

caso 1 - paralelo ao eixo longitudinal executando um movimento harmônico transversal  

caso 2 - tangenciando a trajetória executando um movimento harmônico transversal  

caso 3 - oscilando periodicamente em torno de um ponto no eixo longitudinal, com esse 
ponto deslocando-se longitudinalmente sem executar movimento transversal. 

 

Figura A21. Esquema de um PMM (planar motion mechanism) – mecanismo de movimento planar
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III.4.4. Puro sway

 Nesse caso mantêm-se nas duas hastes movimentos com fases nulas

	 	 	 	 	 	 			ϕA = ϕR = 0                         (32)

 O centro do sistema move-se com x = Ut, y = y0Sin(ωt) e descreve o movimento mostrado 
esquematicamente na Figura A22. (puro sway). A trajetória do modelo e seu posicionamento durante o teste 
são apresentados esquematicamente na figura puro sway.

 A força e o momento totais aplicados pelo PMM no modelo são

        YT = YA + YR                   (33)

NT = (YA - YR)b

 Nessas condições têm-se r = ṙ = 0 e as equações de movimento lateral e angular são

     (m - Yv̇)v̇ - Yvv = YT = YA + YR                  (34)

- (Nv̇ - xGm)v̇ - Nvv = NT = (YA - YR)b

          
 Introduzindo nessas equações as expressões da velocidade v e da aceleração v̇

                v(t) = ωy0Cos(ωt)             (35)

v̇(t) = - ω2y0Sin(ωt)

obtém-se

              - (m - Yv̇)ω2y0Sin(ωt) - Yvωy0Cos(ωt) = YA + YR                 (36)

(Nv̇ - xGm)ω2y0Sin(ωt) - Nvωy0Cos(ωt) = (YA + YR)b 

III.4.4. Puro sway 

Nesse caso mantêm-se nas duas hastes movimentos com fases nulas 

𝜙𝜙{ =	 𝜙𝜙y = 	0	 (32) 

 

O centro do sistema move-se com 𝑥𝑥 = 𝑈𝑈	𝑡𝑡, 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦8	sin(𝜔𝜔 	𝑡𝑡) e descreve o movimento 
mostrado esquematicamente na Figura A22 (puro sway). A trajetória do modelo e seu 
posicionamento durante o teste são apresentados esquematicamente na figura puro sway 

 

 
Figura A22. Esquema da trajetória de um modelo executando teste de puro sway 

 

A força e o momento totais aplicados pelo PMM no modelo são: 

𝑌𝑌* = 	𝑌𝑌{ + 𝑌𝑌y  

𝑁𝑁* = (𝑌𝑌{ −	𝑌𝑌y)	𝑏𝑏	 (33) 

 

Nessas condições têm-se 𝑟𝑟 = �̇�𝑟 = 0 e as equações de movimento lateral e angular são: 

	(𝑚𝑚	 −	𝑌𝑌Ç̇)	�̇�𝑣 	− 𝑌𝑌Ç	𝑣𝑣	 = 	𝑌𝑌* = 𝑌𝑌{ +	𝑌𝑌y 

−	(𝑁𝑁Ç̇ − 𝑥𝑥W		𝑚𝑚)	�̇�𝑣 	−	𝑁𝑁Ç𝑣𝑣	 = 	 𝑁𝑁* = (𝑌𝑌{ − 𝑌𝑌y)		𝑏𝑏	 (34) 

 

Introduzindo nessas equações as expressões da velocidade 𝑣𝑣 e da aceleração �̇�𝑣: 

𝑣𝑣(𝑡𝑡) = 	𝜔𝜔	𝑦𝑦8 	cos(𝜔𝜔	𝑡𝑡) 

�̇�𝑣(𝑡𝑡) = 	−𝜔𝜔/	𝑦𝑦8 	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜔𝜔	𝑡𝑡)	 	 (35)	

 

obtém-se: 

−	(𝑚𝑚	 −	𝑌𝑌Ç̇)	𝜔𝜔/	𝑦𝑦8 	sin(𝜔𝜔 𝑡𝑡) 	− 	𝑌𝑌Ç	𝜔𝜔	𝑦𝑦8 cos(𝜔𝜔	𝑡𝑡) 	 = 	𝑌𝑌{ 	+ 	𝑌𝑌y  

	(𝑁𝑁Ç̇ − 𝑥𝑥W		𝑚𝑚)	𝜔𝜔/	𝑦𝑦8 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜔𝜔 𝑡𝑡) − 𝑁𝑁Ç	𝜔𝜔𝑦𝑦8 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜔𝜔𝑡𝑡) = (𝑌𝑌{ − 𝑌𝑌y)		𝑏𝑏	 (36) 

 

Com os registros de 𝑌𝑌{(𝑡𝑡) e de 𝑌𝑌Ω(𝑡𝑡) e lançando mão da propriedade da ortogonalidade 
das funções seno e cosseno, é possível determinar os coeficientes hidrodinâmicos. 

Figura A22. Esquema da trajetória de um modelo executando teste de puro sway
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 Com os registros de YA(t) e de YB(t) e lançando mão da propriedade da ortogonalidade das funções 
seno e cosseno, é possível determinar os coeficientes hidrodinâmicos.

 Podem-se também observar os valores das forças medidas no instante t1 = nπ/ω, com n = 0, 1, 2, ... 
inteiro, e os valores das forças medidas no instante t2 = (nπ + π/2)/ω e então determinar as derivadas 
hidrodinâmicas

      Yv  = - YT(t1) = - YA(t1) + YR(t1)             (37)
       v                  y0ω

Nv  = - NT(t1) = - b YA(t1) - YR(t1)
          v                    y0ω

               Yv̇ - m = - YT(t2) = - YA(t2) - YR(t1)              
                 v̇                  y0ω2

Nv̇ - xGm = NT(t2) = - b YA(t2) - YR(t2)
             v̇                 y0ω2

III.4.5. Puro yaw

 Nesse caso mantêm-se as duas hastes com movimentos com fases iguais em módulo porém com sinais 
contrários

	 	 	 	 	 	 ϕA = - ϕR = α		 	 	 	 	 										(38)

 O centro do sistema move-se com

                 x = Ut              (39)

y = y0Cos(α)Sin(ωt)

 A tangente à trajetória do ponto central é

            dy =  dy  dt = y0ωCos(α)Cos(ωt)  1              (40)
            dx     dt  dx                                  U

 E a inclinação do eixo longitudinal do navio, seu aproamento ψ, é dada por

   tanψ = yA - yR = y0
  Sin(ωt + α) - Sin(ωt - α) =  y0  SinαCos  ωx          (41)         

                   2b                              2b                       b                   U
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 Para que essas inclinações sejam iguais

             tan(ψ) = yA - yR = dy             (42)
                 2b       dx

e então

             y0ωCos(α)Cos(ωt)  1 = y0 Sin(α)Cos  ωx             (43)
                             U     b                    U

ou

      tan(α) =  ωb              (44)
         U

 Como o eixo longitudinal do navio é sempre tangente à trajetória, então v = v̇ = 0.

 A trajetória do modelo e seu posicionamento durante o teste são apresentados esquematicamente na 
Figura A23.

 Assumindo que o ângulo ψ é pequeno

     ψ =  tan(ψ) =  y0  Sin(α)Cos  ωx            (45)
   b                     U

r = ψ	= - ωy0  Sin(α)Sin(ωt)
               b

r = -  ω
2y0  Sin(α)Cos(ωt)

           b

e como y0 é pequeno, então

        u =    U2 + (y0ωCos(α) Cos(ωt))2 ≈ U             (46)

 

Como o eixo longitudinal do navio é sempre tangente à trajetória, então 𝑣𝑣	 = 	 �̇�𝑣 = 0.  

A trajetória do modelo e seu posicionamento durante o teste são apresentados 
esquematicamente na Figura A23. 

 
Figura A23. Esquema da trajetória de um modelo executando teste de puro yaw 

 

Assumindo que o ângulo 𝜓𝜓 é pequeno 

𝜓𝜓 = 	 tan(𝜓𝜓) 	= 	
𝑦𝑦8

𝑏𝑏
sin(𝛼𝛼) cos(

𝜔𝜔	𝑥𝑥
𝑈𝑈

) 

𝑟𝑟	 = 	 �̇�𝜓 	 = 	−	
𝜔𝜔	𝑦𝑦8

𝑏𝑏
	sin(𝛼𝛼) sin(𝜔𝜔 𝑡𝑡) 

�̇�𝑟 	 = 	 −	≈§	rƒ
©

	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜔𝜔 𝑡𝑡)	 	 (45) 

 

e como 𝑦𝑦8 é pequeno, então: 

𝑢𝑢	 = 	ö𝑈𝑈/ + (𝑦𝑦8	𝜔𝜔	 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛼𝛼)	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜔𝜔	𝑡𝑡))/	 ≈ 	𝑈𝑈	 	 	 (46) 

 

Assim, as equações de movimento ficam dadas por: 

(𝑌𝑌Ö̇ 	−	𝑥𝑥W		𝑚𝑚)	
𝜔𝜔/	𝑦𝑦8

𝑏𝑏
sin(𝛼𝛼) cos(𝜔𝜔 𝑡𝑡) +	(𝑌𝑌_{𝑟𝑟} 	− 	𝑚𝑚	𝑈𝑈)	

𝜔𝜔	𝑦𝑦8

𝑏𝑏
	sin(𝛼𝛼) sin(𝜔𝜔	𝑡𝑡) = 	𝑌𝑌{ + 𝑌𝑌y  

(𝐼𝐼qq 	−	𝑁𝑁Ö̇)	
𝜔𝜔/	𝑦𝑦8

𝑏𝑏
sin(𝛼𝛼) cos(𝜔𝜔 𝑡𝑡) +	 (𝑁𝑁Ö −	𝑥𝑥W	𝑚𝑚	𝑈𝑈)	

𝜔𝜔	𝑦𝑦8

𝑏𝑏
	sin(𝛼𝛼) sin(𝜔𝜔	𝑡𝑡) = 	 (𝑌𝑌{ − 𝑌𝑌y)	𝑏𝑏 

(47) 

 

Como foi apresentado acima, pode-se também utilizar a propriedade da ortogonalidade 
das funções seno e cosseno para determinar os coeficientes hidrodinâmicos ou observar os 
valores das forças medidas no instante 𝑡𝑡â = 𝑠𝑠	𝜋𝜋	/𝜔𝜔, com 𝑠𝑠 = 0, 1, 2, ... inteiro, e os valores das 
forças medidas nos instante 𝑡𝑡/ = (𝑠𝑠	𝜋𝜋 + 	𝜋𝜋/2)	/𝜔𝜔 e então determinar as derivadas 
hidrodinâmicas: 

𝑌𝑌Ö̇ 	−	𝑥𝑥W		𝑚𝑚	 = 	𝑏𝑏	
𝑌𝑌{(𝑡𝑡â) 	+	𝑌𝑌y(𝑡𝑡â)

𝑦𝑦8	𝜔𝜔/ 	sin(𝛼𝛼)
 

𝑁𝑁Ö̇ 	− 	𝐼𝐼	 = 	 𝑏𝑏/ 	
𝑌𝑌{(𝑡𝑡â) −	𝑌𝑌y(𝑡𝑡â)

𝑦𝑦8	𝜔𝜔/ 	sin(𝛼𝛼)
 

Figura A23. Esquema da trajetória de um modelo executando teste de puro yaw

.

.
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 Assim, as equações de movimento ficam dadas por

 (Yṙ - xGm) ω
2y0  Sin(α)Cos(ωt) + (Y{r} - mU) ωy0 Sin(α)Sin(ωt) = YA + YR                                                          (47)

         b                                                     b

 (Izz  - Nṙ)
 ω2y0 Sin(α)Cos(ωt) + (Nr - xGmU) ωy0 Sin(α)Sin(ωt) = (YA + YR) b

                             b                                                    b

 Como foi apresentado, pode-se também utilizar a propriedade da ortogonalidade das funções seno 
e cosseno para determinar os coeficientes hidrodinâmicos ou observar os valores das forças medidas no 
instante t1 = nπ/ω, com n = 0, 1, 2, ... inteiro, e os valores das forças medidas nos instante t2 = (nπ + π/2)/ω 
e então determinar as derivadas hidrodinâmicas

        Yṙ - xGm = b YA(t1) + YR(t1)                                                   (48)
                     y0ω2Sin(α)             

           Nṙ - I = b2  YA(t1) - YR(t1)                                                                                  
                    y0ω2Sin(α) 

         Yr - Um = b YA(t2) + YR(t2)                                                                                     
            y0ωSin(α) 

       Nr - Uxgm = b2 YA(t2) - YR(t2)                                                                                     
              y0ωSin(α) 

III.4.6. Oscilação angular harmônica

 Nesse teste as hastes movem-se defasadas de 180 graus. Assim, quando uma se move no sentido 
positivo a outra segue no sentido negativo. O modelo mantém o centro do sistema deslocando-se em linha 
reta ao longo do tanque enquanto seu ângulo de aproamento oscila periodicamente.

 A Figura A24. “movimento oscilatório” mostra esquematicamente o movimento do modelo durante 
o teste.

 Esse teste pode ser executado por um “oscilador harmônico”, outro aparato que dispensa o uso do 
PMM.

𝑌𝑌Ö 	− 	𝑈𝑈		𝑚𝑚	 = 	𝑏𝑏	
𝑌𝑌{(𝑡𝑡/) 	+	𝑌𝑌y(𝑡𝑡/)

𝑦𝑦8	𝜔𝜔	 sin(𝛼𝛼)
 

𝑁𝑁Ö 	− 	𝑈𝑈		𝑥𝑥–	𝑚𝑚	 = 	 𝑏𝑏/ 	ß¡(¿§)¬	ß√(¿§)
rƒ	≈	 ã»ú( )

	 (48) 

 

III.4.6. Oscilação angular harmônica 

Nesse teste as hastes movem-se defasadas de 180 graus. Assim, quando uma se move no 
sentido positivo a outra segue no sentido negativo. O modelo mantém o centro do sistema 
deslocando-se em linha reta ao longo do tanque enquanto seu ângulo de aproamento oscila 
periodicamente. 

A Figura A24 “movimento oscilatório” mostra esquematicamente o movimento do modelo 
durante o teste. 

 
Figura A24. Esquema do teste de movimento oscilatório 

 

Esse teste pode ser executado por um "oscilador harmônico", outro aparato que dispensa 
o uso do PMM. 

Em qualquer um dos dois casos, medem-se as forças nos sentidos transversal e 
longitudinal ao movimento do carrinho que reboca o modelo, e o momento em torno do 
centro do sistema. 

𝜓𝜓 =	 𝜓𝜓8 	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜔𝜔	𝑡𝑡)	 (49)	

 

Nesse caso os ângulos de aproamento e de incidência têm módulos iguais, e as velocidades 
transversais e longitudinais são dadas por: 

𝑢𝑢	 = 	𝑈𝑈	 cos(𝜓𝜓) 

𝑣𝑣	 = 	−	𝑈𝑈	 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜓𝜓)	 (50) 

Nessas condições as equações de movimento são dadas por: 

−	(𝑚𝑚	 −	𝑌𝑌Ç)𝑈𝑈	 cos(𝜓𝜓)	�̇�𝜓 	+	𝑌𝑌Ç	𝑈𝑈	 sin(𝜓𝜓) − (𝑌𝑌Ö̇ − 	𝑚𝑚	𝑥𝑥W)	�̈�𝜓 	− 	(𝑌𝑌Ö − 	𝑚𝑚		𝑈𝑈)	�̇�𝜓 	
= 	−	𝑋𝑋8 	sin(𝜓𝜓) + 𝑌𝑌8 	cos(𝜓𝜓) 

	(𝑁𝑁Ç̇ − 𝑚𝑚		𝑥𝑥W)	𝑈𝑈	 cos(𝜓𝜓)	�̇�𝜓 	+	𝑁𝑁Ç	𝑈𝑈	 sin(𝜓𝜓) + (𝐼𝐼q − 𝑁𝑁Ö̇)	�̈�𝜓 	−	(𝑁𝑁Ö 	− 	𝑚𝑚	𝑥𝑥W	𝑈𝑈)	�̇�𝜓 	= 	𝑁𝑁 

(51) 

 

Figura A24. Esquema do teste de movimento oscilatório
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 Em qualquer um dos dois casos, medem-se as forças nos sentidos transversal e longitudinal ao 
movimento do carrinho que reboca o modelo, e o momento em torno do centro do sistema.

	 	 	 	 	 	 		ψ = ψ0Sin(ωt)             (49)

 Nesse caso os ângulos de aproamento e de incidência têm módulos iguais, e as velocidades transversais 
e longitudinais são dadas por

         u = UCos(ψ)              (50)

v = - USin(ψ)

 Nessas condições as equações de movimento são dadas por

 - (m - Yv)UCos(ψ)ψ + YvUSin(ψ) - (Yr - mxG)ψ - (Yr - mU)ψ = - X0Sin(ψ) + Y0Cos(ψ)               (51)

 (Nv - mxG)UCos(ψ)ψ + NvUSin(ψ) + (Iz - Nr)ψ - (Nr - mxGU)ψ = N

 De forma similar ao que foi visto nos casos acima, pode-se explorar a ortogonalidade das funções seno 
e cosseno, bem como utilizar os instantes em que os senos ou os cossenos se anulam, e, assim, determinar 
para o instante t1 = 0

 (m - Yv)Uωψ0  - (Yr - mU)ωψ0 = Y0(t1 = 0)                            (52)

 - (Nvv - mxG)Uωψ0 - (Nr - mxGU)ωψ0  = N(t1 = 0)

e para o instante t2 = π/(2ω)

 - YvUSin(ψ0) + (Yr - mxG)ω2ψ0 = - X0(t2)Sin(ψ0) + Y0(t2)Cos(ψ0) - NvUSin(ψ0) - (Izz - Nr)ω2ψ0 = N(t2)
                      (53)

 Essas quatro equações envolvem as oito derivadas. Caso as derivadas hidrodinâmicas Yv, Yr, Nv e 
Nr tenham sido determinadas por testes de reboque e de braço giratório, esse teste permite a obtenção das 
derivadas hidrodinâmicas de aceleração, massas e inerciais adicionais.

III.5. Forças hidrodinâmicas devidas ao leme

 Uma primeira aproximação para se levar em consideração a força e o momento gerados pelo leme 
pode ser formulada desprezando-se o efeito do casco sobre o leme. Nessas condições incidirá um fluxo, com 
velocidade igual à velocidade do navio. O leme é defletido de um ângulo δ. Utilizando-se curvas de sustentação 
e arraste atuantes sobre um leme obtidas a partir de testes em laboratórios, pode-se assumir que a força 
lateral atuando sobre o leme para pequenos ângulos é dada por

. . . .
.

. . . .
.

.

. .

. .

.
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    YR = CL(δ)  1 ρU2AR
  ≈  dCL(δ = 0) δ   1 ρU2AR                 

(54)
                                                                  2                          dδ           2 

dividindo por (1⁄(2)ρL2U2 a força na forma adimensional é então dada por

     YR = dCL(δ = 0) v' AR = YR, vv'            (55)
                                                                 dδ												L2

 A Figura A25. (construída a partir da Figura 131 do terceiro volume do PNA) mostra o comporta-
mento do coeficiente de força de sustentação para vários lemes.

 Assumindo que o centro de pressão sobre o leme esteja localizado a uma distância b do centro do 
navio, o momento que o leme induz sobre o navio na forma adimensional é dado por

     NR =  b  YR
 = b'  dCL(δ = 0) AR                  (56)

                           L                      dδ        L2     
 
 A força de arrasto sobre o leme é dada por

            XR = CD(δ)  1 ρU2AR
             (57)

      2

 O comportamento do coeficiente CD(δ) de arrasto pode ser observado na Figura A26., construída a 
partir da Figura 132 do terceiro volume do PNA, para leme com seção perfil NACA 0015, Re = 2,7 X 106, 
apresentado no PNA (original de Whicker e Fehlner, 1958). 

' '

.  

Figura A25. Coeficiente de força de sustentação para vários lemes 

 

Assumindo que o centro de pressão sobre o leme esteja localizado a uma distância 𝑏𝑏 do 
centro do navio, o momento que o leme induz sobre o navio na forma adimensional é dado 
por: 

𝑁𝑁y
ë = 	 ©

•
	𝑌𝑌y

ë 	 = 	𝑏𝑏′ †	z≤(”‘8)
†	”

	{√
•§ 	 (56) 

 

A força de arrasto sobre o leme é dada por: 

𝑋𝑋y = 	𝐶𝐶7(𝛿𝛿)(â
/

𝜌𝜌	𝑈𝑈/𝐴𝐴y)	 (57) 

 

O comportamento do coeficiente 𝐶𝐶7(𝛿𝛿) de arrasto pode ser observado na Figura A26, 
construída a partir da Figura 132 do terceiro volume do PNA, para Leme com seção perfil NACA 
0015, 𝑅𝑅ó 	 = 	2,7	𝑋𝑋	10å, apresentado no PNA (original de Whicker e Fehlner, 1958). 

 

 

Figura A25. Coeficiente de força de sustentação para vários lemes (PNA vol.3, Figura131)

' '
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Figura A26. Coeficientes de arrasto para leme com seção perfil NACA 0015, Re = 2,7 x 106,
apresentado no PNA (original de Whicker e Fehlner, 1958)

 
Figura A26. Coeficientes de arrasto para leme com seção perfil NACA 0015, Re = 2,7 x 106, apresentado no 

PNA (original de Whicker e Fehlner, 1958) 

 

O modelo acima adotado em princípio não leva em consideração a presença do navio. É 
necessário que se inclua a influência do navio sobre o leme. Nesse caso podem-se realizar 
testes de forças sobre o navio, utilizando-se um modelo dotado de leme. O modelo é rebocado 
ao longo do tanque mantendo um ângulo de aproamento nulo. Caso se mantenha o ângulo do 
leme nulo não haverá força lateral nem momento de yaw atuando sobre o leme. Reboca-se 
então o modelo com diferentes ângulos do leme e registram-se as forças longitudinal e lateral, 
e o momento de yaw. Assim, geram-se as funções 𝑋𝑋y(𝛿𝛿),	 𝑌𝑌y(𝛿𝛿) e 𝑁𝑁y(𝛿𝛿). Obtendo-se as 
derivadas dessas funções em relação ao ângulo do leme (𝑌𝑌”(𝛿𝛿), 𝑌𝑌”(𝛿𝛿)) e tomando seus valores 
para 𝛿𝛿 = 0, obtêm-se as derivadas hidrodinâmicas da força lateral e do momento em relação 
ao ângulo do leme. Assim, têm-se as forças e os momentos devidos à ação do leme para uma 
aproximação linear da força lateral e do momento de yaw: 

𝑌𝑌y(𝛿𝛿) = 	𝑌𝑌”(0)	𝛿𝛿 = 	𝑌𝑌”	𝛿𝛿	 (58) 

𝑁𝑁y(𝛿𝛿) = 	𝑁𝑁”(0)	𝛿𝛿 = 	 𝑁𝑁”	𝛿𝛿	 (59) 

 

Esses coeficientes poderiam ser determinados de forma similar ao que é realizado para o 
caso de testes do leme sem a presença do navio. 

 Esse modelo em princípio não leva em consideração a presença do navio. É necessário que se inclua 
a influência do navio sobre o leme. Nesse caso podem-se realizar testes de forças sobre o navio, utilizando-se 
um modelo dotado de leme. O modelo é rebocado ao longo do tanque mantendo um ângulo de aproamento 
nulo. Caso se mantenha o ângulo do leme nulo não haverá força lateral nem momento de yaw atuando 
sobre o leme. Reboca-se então o modelo com diferentes ângulos do leme e registram-se as forças longitudinal 
e lateral, e o momento de yaw. Assim, geram-se as funções XR(δ), YR(δ) e NR(δ). Obtendo-se as derivadas 
dessas funções em relação ao ângulo do leme (Yδ(δ), Yδ(δ)) e tomando seus valores para δ	= 0, obtêm-se as 
derivadas hidrodinâmicas da força lateral e do momento em relação ao ângulo do leme. Assim, têm-se as 
forças e os momentos devidos à ação do leme para uma aproximação linear da força lateral e do momento 
de yaw

             YR(δ) = Yδ(0)δ = Yδδ	 	 	 	 																							(58)

            NR(δ) = Nδ(0)δ = Nδδ	 	 	 	 																							(59)

 Esses coeficientes poderiam ser determinados de forma similar à que é realizada para o caso de testes 
do leme sem a presença do navio.

 A realização desses tipos de teste permite analisar os resultados e gerar funções de correção de forças 
dada a interação casco/leme. Assim, têm-se as forças sobre o casco puro, as forças sobre o leme e um fator 
de correção para se incluir o efeito da interação casco/leme.
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 Na realidade o problema é mais complexo, uma vez que se quer representar as forças para grandes 
ângulos de leme bem como incluir a presença do propulsor, que será abordado adiante.

 Outro aspecto importante com esse exemplo é diferenciar as abordagens modular e holística. Na 
abordagem modular, determinam-se as derivadas hidrodinâmicas do casco puro, do leme puro e fatores que 
representem a interação casco/leme. Na abordagem holística o modelo é dotado de leme e propulsor, e são 
realizados testes com o modelo completo.

III.6. Ação do propulsor

 Formularam-se antes as equações de movimento linear nas direções ox e oy e de movimento angular 
em torno do eixo oz. Não foram consideradas a componente de força transversal ao navio nem, consequen-
temente, o momento em torno de oz devidos ao propulsor (ver equações (11) e (12)).

 A força do propulsor na direção ox pode ser calculada a partir da curva do coeficiente de força gerada 
pelo propulsor KT = f(J), em que KT = T⁄(ρn2D4), J = Va⁄(nD), T é a força gerada pelo propulsor, Va é a 
velocidade de entrada da água no propulsor, n é a rotação do propulsor e D é o diâmetro do propulsor. A 
forma da função KT (J) sugere que possa ser representada por uma parábola do segundo grau (ver Figura A27.)

              KT = T⁄(ρn2D4) = b1 + b2 J + b3 J2                  (60)

 A partir dessa parábola e utilizando-se o coeficiente de esteira w e o coeficiente de redução de força 
propulsiva t, pode-se chegar à expressão

           XP = a1n2 + a2nVs + a3Vs
2                   (61)

em que a1, a2, a3 são coeficientes dimensionais dados por

        a1 =
  b1ρD4                    (62)
   (1 - t)

a2 =
  b2ρD3(1 - w)
       (1 - t)

a3 =
  b3ρD2(1 - w)2

      (1 - t) 

III.7. Modelo de manobra linear completo

 As equações (12), (13), (15), (16), (58), (59) e (61) reunidas formam um modelo linear para repre-
sentar a manobrabilidade de um navio. Por seu próprio desenvolvimento, são válidas para o caso de um 
navio movendo-se com pequenos ângulos de aproamento, com pequenos ângulos de leme, velocidade 
aproximadamente constante com pequenas variações.
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III.7.1. Abordagem de Nomoto

 Nesta seção as equações de sway e yaw acopladas são reduzidas a duas equações diferenciais de segunda 
ordem desacopladas e apresentadas na notação de Nomoto. A partir dessas equações mostra-se o conceito 
de estabilidade direcional de um navio. Essas equações são importantes na formulação de um autopiloto.

 As equações de sway e yaw linearizadas formam um par de equações diferenciais de primeira 
ordem acopladas. Elas serão transformadas em duas equações desacopladas de segunda ordem, uma para 
o movimento de sway, outra para o movimento de yaw.

 Para mostrar o procedimento a ser utilizado, considerem-se inicialmente duas equações diferenciais

           a1ẋ(t) + a2x(t) + a3y(t) + a4ẏ(t) = a5z(t)            (63)

        A1ẋ(t) + A2x(t) + A3y(t) + A4ẏ(t) = A5z(t)            (64)

 Multiplicando-se a equação (63) por A1 e subtraindo-se da equação (64) multiplicada por a1 obtém-se 
uma equação EQ1.

 Derivando esta equação EQ1 em relação ao tempo obtém-se uma equação EQ2.

 Multiplicando a equação EQ1 por - a2/(A1 a2 – a1 A2), subtraindo da equação EQ2 multiplicada 
por - a1/(A1 a2 – a1 A2) e somando com (63) obtém-se a equação (65) que é uma equação diferencial de 
terceira ordem para y desacoplada de x

 (A1 a3 – a1 A3)ÿ + (A1 a4 – a1 A4 + A2 a3 – a2 A3)ẏ + (A2 a4 – a2 A4)y =
       (A2 a5 – a2 A5)z(t) + (A1 a5 – a1 A5)ż(t)                  (65) 

 Esse procedimento pode ser aplicado às equações de manobra para sway e yaw utilizando

 v' = x                     (66)
 r' = y
 a1 = (m' - Yv )
 A1 = - (N'v - m'xG')
 a2 = - Y'v
 A2 = - N'v
 a3 = (Y'r - m'xG')
 A3 = Izz'  - N'r
 a4 = - (Yr' - m')
 A4 = - (Nr' - m'xG')
 a5z(t) = YR' = - Yδ'δ
 A5z(t) = NR' = - Nδ'δ

'.
.

.
.
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 Assim procedendo chega-se a uma equação diferencial de terceira ordem para yaw desacoplada 
de sway

        Ar' + Bṙ' + Cr' = Dδ + Eδ	 	 	 																																				(67)

 Procedimento similar conduz a uma equação diferencial de terceira ordem para sway desacoplada 
de yaw

       Av' + Bv̇' + Cv' = Fδ + Gδ	 																																																																(68)

em que os termos A, B e C são

 A = (m' - Yv̇')(I'zz - Nṙ') - (Yṙ' - m'xG')(Nv̇' - m'xG')                          (69)

 B = - (m' - Yv̇')(Nr' - m'xG') + Yv'(I'zz - Nṙ') + (Yr' - m')(Nv̇' - m'xG') + Nv'(Yṙ' - m'xG')

 C = Yv'(Nr' - m'xG') - (Yr' - m')Nv'

 O estudo de estabilidade direcional é feito para o caso em que o navio avança sem a atuação do leme 
para corrigir seu rumo. Nesse caso as equações (67) e (68) ficam reduzidas a

               Ar' + Bṙ' + Cr' = 0             (70)

Av' + Bv̇' + Cv' = 0

 As soluções são da forma v = V0eσt e r = R0eσt, o que nos leva, para determinação de σ, em ambos 
os casos, à equação

              Aσ2 + Bσ + C = 0                           (71)

 Os valores de σ são dados por

	 	 	 	 	 					σ1,2  =
  - B ±    B2 - 4AC             (72)

         2A

com os valores de σ1,2 pode-se verificar se o sistema é estável ou não. Como A e B são sempre positivos, o 
sinal de C então indica se o navio é estável ou não.

III.7.1.1. Equação de Nomoto de segunda ordem

 Seguindo a notação utilizada por Nomoto et al. (1957, apud Pianc, 1992, Bulletin 77) e definindo 
T1' = 1⁄σ1 e T2' = 1⁄σ2 tem-se 

         A  = T1' T2'                                    (73)
        C

.. . .

.. . .

.. .

.. .
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B  = T1' + T2'        C

 Utilizando essas relações chega-se à equação de Nomoto de segunda ordem para r' (yaw)

    T1' T2' r̈' + (T1' + T2')ṙ' + r' = Kr'δ + Kr'T3'rδ			 	 	 									(74)

em que

     Kr' =            Nv'Yδ' - Yv'Nδ'                        (75)
             Yv'(Nr' - m'xG') - Nv'(Yr' - m')

e

              T3r' = (m' - Yv̇')Nδ' + (Nv̇' - m'xG')Yδ'                             (76)
             Nv'Yδ' - Yv'Nδ' 

 Trata-se de uma equação diferencial de segunda ordem a coeficientes constantes não homogênea. 
No segundo membro estão os termos que descrevem a ação do leme em função da posição instantânea e da 
velocidade de movimento do leme.

 Com base nos valores das derivadas hidrodinâmicas para navios de forma geral, podem ser observadas 
algumas tendências:

 - o denominador de K
r
' é o parâmetro C cujo valor maior que 0 é utilizado como critério de estabi- 

    lidade direcional. De acordo com o navio, seu valor pode ser positivo ou negativo.
 - sempre Yv' < 0 e Nr' < 0
 - sempre Yδ' > 0 e Nδ' < 0
 - em geral Nv' < 0
 - é esperado que (Yr' - m') < 0 e Nr' - m'xG' < 0 uma vez que xG' é pequeno.

 Com esses comportamentos tem-se que

 - D tende a ser negativo
 - E tende a ser negativo
 - Kr' depende de o navio ser estável ou instável
 - T3r' tende a ser positivo

 Um desenvolvimento similar conduz à equação do movimento de sway

    T1' T2' v̈' + (T1' + T2')v̇' + v' = Kv'δ + Kv'T3v'δ	 	 	 									(77)

em que

.



252

     K'v =
 (Yv' - m')Nδ' - (Nr' - m'xG')Yδ'                        (78)

              Yv'(Nr' - m'xG') - (Yr' - m')Nv'

e

     T'3v =
 (Yṙ' - m'xG')Nδ' + (Izz' - Nṙ')Yδ'            (79)

                (Yv' - m')Nδ' - (Nr' - m'xG')Yδ'

III.7.1.2. Equação de Nomoto de primeira ordem

 É possível mostrar que a equação de movimento para r (yaw), na forma apresentada por Nomoto, 
pode ser aproximada por

      T'ṙ' + r' = Kr'δ		 	 	 	 	 									(80)

em que

                                                         T' = T1' + T2' - T3r'                                                                 (81) 
 

III.8. Formulações não lineares

 Na seção anterior tratou-se o problema de manobras do navio por um modelo linear e foram 
mostradas técnicas laboratoriais para obtenção das derivadas hidrodinâmicas. Enquanto o foco dos 
estudos for a análise do comportamento em torno de uma velocidade de avanço e os movimentos de 
sway e yaw forem pequenos, esses resultados permitem fazer uma análise de estabilidade direcional, 
projetar piloto automático, simular trajetória de navios estáveis com pequenas deflexões do leme e 
outros estudos. Se, entretanto, o foco for a simulação dos movimentos de um navio para todas as faixas 
de velocidade, com atuação do leme e do propulsor com diversas combinações de velocidade do navio, 
rotação do propulsor e ângulo do leme, representação das forças hidrodinâmicas sobre o casco e das 
forças hidrodinâmicas geradas pelos equipamentos de propulsão e de governo, necessita-se de modelos 
mais sofisticados e não lineares para melhor representar essas forças.

 Podem ser utilizados testes similares aos acima descritos, porém executando-os com maiores amplitudes.

III.8.1. Expressões das forças hidrodinâmicas no casco

 As formulações mais empregadas para representar as reações hidrodinâmicas transversal e de momento 
podem ser classificadas em formulações cúbica e quadrática. Em manobras para velocidades normais em 
torno da velocidade de projeto do navio utilizam-se modelos contendo termos cúbicos, termos quadráticos
e até de mais altas ordens.

 Basicamente, pode-se dizer que na formulação quadrática as forças e os momentos hidrodinâmicos 
seguem o seguinte modelo
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 XI + XH  = Xuu + Xuuu|u0| + Xvr|v||r|                                  (82)

 YI + YH = Yvv + Yrr + Yvvu0 + Yrru0 + Yv|v|v|v|+ Yr|r|r|r|

 NI + NH = Nvv + Nrr + Nvvu0 + Nrru0 + Nv|v|v|v| + Nr|r|r|r|

 Introduzindo essas expressões nas equações de movimento, utilizando-se a adimensionalização 
já mostrada, isto é, dividindo-se as equações de forças por 0,5ρLppU2 e de momento por 0,5ρLppU2, 
e rearranjando os termos, têm-se

 - para a equação de forças longitudinais

 (m' - Xu')u - Xuu'u'|u'|+ (Xvr'- m')|v'||r'|- m'xG'r'2 = X'P + X'R                         (83)

 - para a equação de forças laterais

 (m' - Yv')v' - Yv'v' - Y'v|v|v'|v'|- (Yr' - m'xG')r' - (Yr' - m'u')r' - Y'r|r|r'|r'| = Y'P + Y'R                       (84) 

 - para a equação de momentos

 (I'zz - Nr')ṙ' - (Nr' - m'xG')r' - (Nv' - m'xG')v' - Nv'v' - N'v|v|v'|v'| - N'r|r|r'|r| = N'P + N'R                             (85)

 No caso de modelos cúbicos têm-se para a força lateral e o momento de yaw expressões da forma
 
 - para a equação de forças longitudinais

 (m' - X'u)u - X'uuu'|u'| + (X'vr - m')|v'||r'| - m'x'Gr'2 = X'P + X'R                        (86)

 - para a equação de forças laterais

 (m' - Y'v)v' - Y'vv'  - Y'vvvv'3 - (Y'r - m'x'G)r' - (Yr' - m'u')r' - Y'rrrr'3 - Y'vvrv'2r' - Y'rrvr'2v' = Y'P + Y'R            (87)

 - para a equação de momentos

 (I'zz - N'r)r' - (N'r - m'x'G)r' - (N'v - m'x'G)v' - Nv'v'- N'vvvv'3 - N'rrrr'3 - Nrrvr'2v' - Nvvrv'2r = N'P + N'R          (88)

 Nesta seção são apresentadas algumas formulações não lineares das forças hidrodinâmicas, o conceito 
dos quadrantes de operação de um navio, aspectos relativos a modelação das forças devidas ao casco, ao 
propulsor e ao leme.

 Outro aspecto que deve ser destacado é a forma como os efeitos dos diversos agentes são tratados no 
modelo. De modo geral, as forças podem ser formuladas de forma modular ou holística.

 Nos modelos modulares, são utilizadas expressões para representar de forma independente as ações do 
casco, do propulsor e do leme. Assim, o casco é modelado sem a presença do propulsor e do leme; o propulsor 

..

.. ..

.. ..
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e o leme são modelados a partir de testes em água aberta. Entretanto, dada a interação casco/propulsor/
leme, deve-se prever uma forma de introduzir correções nos modelos para considerar as interferências.

 Nos modelos holísticos, as forças são modeladas considerando-se o navio dotado de propulsor e leme.

 No caso mais geral devem ser modeladas não só as ações sobre o casco, o propulsor e o leme, mas 
todas as ações antes descritas. O problema é complexo, mas simuladores de manobra modernos foram 
desenvolvidos para receber informações de diferentes origens sobre forças e momentos atuantes no navio, 
na forma gráfica e em função das diversas variáveis que influenciam cada ação. Por exemplo, em vez de se 
usar a expressão acima para o cálculo de YH, podem ser fornecidos gráficos de YH em função de v, Vs e r. 
Pode-se elaborar o modelo um pouco mais e fornecer ao simulador gráficos incorporando uma nova variável 
que represente a profundidade local.

III.8.2. Forças induzidas pelo propulsor

 Nesta subseção, inicialmente, trata-se uma expressão de forças geradas por um propulsor válida 
em torno da velocidade de cruzeiro. Posteriormente, estende-se a forma de elaborar modelos matemáticos 
para considerar as forças geradas por um propulsor levando em conta todas as combinações possíveis 
de velocidade do escoamento entrando no propulsor e sua rotação.

 Com base na forma das curvas resultantes de testes de propulsores em túnel de água circulante 
(ver Figura A3., p. 213) pode-se verificar que o coeficiente de empuxo do propulsor KTρn2D4 pode ser 
descrito, com boa aproximação, por um polinômio do segundo grau em função do coeficiente de avanço 
J = VA⁄(nD), como foi feito antes, chegando-se a

                                                                 XP = a1n2 + a2nVs + a3Vs
2                                                                                                    (89)

 O termo contendo o coeficiente a3 indica o arraste oferecido pelo propulsor quando n = 0. O 
termo contendo o coeficiente a1define a força de empuxo do propulsor na condição de bollard pull, quando 
a velocidade do navio é nula.

 Quando o propulsor atua na esteira do navio, fica sujeito a um campo de velocidades não uniforme 
diferente das condições de teste. Sua presença implica alterações no escoamento sobre a parte de ré do 
casco. Assim, é necessário que sejam introduzidas correções sobre os coeficientes do propulsor para que esses 
efeitos sejam incorporados.

 Na maioria dos propulsores de formato convencional, a rotação não produz apenas empuxo na direção 
longitudinal do navio, mas também uma força lateral devida à diferença de pressão entre a face e o dorso 
das pás do propulsor, uma vez que com a proximidade da superfície e a presença do casco o comportamento 
simétrico, quando o propulsor está profundamente imerso e longe do casco, não mais existe. Além disso há 
um aumento do campo de pressão sobre o casco, fruto da alteração do campo de velocidades junto ao casco 
na região de ré do navio, como pode ser visto na Figura A27.
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Figura A27. A figura mostra esquematicamente o efeito paddle wheel que cria uma força lateral
sobre o navio devida à interação propulsor/casco

 
Figura A27. A figura mostra esquematicamente o efeito paddle wheel que cria uma força lateral sobre o 

navio devida à interação propulsor/casco 
 

Esse efeito de força lateral, também conhecido por efeito paddle wheel, é fortemente 
influenciado pela esteira do navio, que é função da velocidade de avanço.  

É possível formular a força lateral e o momento de yaw de forma similar à força axial: 

𝑌𝑌x = 𝑏𝑏â	𝑛𝑛/ + 𝑏𝑏/𝑛𝑛	𝑉𝑉ã + 𝑏𝑏ä𝑉𝑉ã
/ 

𝑁𝑁x = 𝑐𝑐â	𝑛𝑛/ + 𝑐𝑐/𝑛𝑛	𝑉𝑉ã + 𝑐𝑐ä𝑉𝑉ã
/ (90) 

 

Os coeficientes 𝑏𝑏» estão relacionados com as forças laterais, enquanto os coeficientes 𝑐𝑐»  
estão relacionados com o momento de yaw induzido pela pressão lateral do propulsor, sendo 
igual aos produtos dos coeficientes em sway, e a distância do propulsor à origem do sistema 
solidário. Pelas considerações apresentadas acima, pode-se dizer que os coeficientes 𝑏𝑏» e 𝑐𝑐»  
também são afetados pela presença do casco. Assim, ao buscar um modelo matemático para 
descrever as forças geradas pelo propulsor tem-se que modelar essa influência da presença do 
casco. 

Essa forma de tratar o problema é restrita ao caso em que o navio avança e o propulsor 
gira no seu sentido regular positivo, e ambas as velocidades de avanço e de rotação geram 𝐾𝐾* 
positivo com 𝐽𝐽 positivo. Na realidade as combinações possíveis de rotação e velocidade do 
fluxo incidente no propulsor podem ser organizadas definindo-se quatro quadrantes de 
operação (Figura A28).  

 Esse efeito de força lateral, também conhecido por efeito paddle wheel, é fortemente influenciado pela 
esteira do navio, que é função da velocidade de avanço.

 É possível formular a força lateral e o momento de yaw de forma similar à força axial

                                                                 YP = b1n2 + b2nVs + b3Vs
2                                                                                                   (90)

NP = c1n2 + c2nVs + c3Vs
2

 Os coeficientes bi estão relacionados com as forças laterais, enquanto os coeficientes ci estão 
relacionados com o momento de yaw induzido pela pressão lateral do propulsor, sendo igual aos produtos dos 
coeficientes em sway, e a distância do propulsor à origem do sistema solidário. Pelas considerações apresentadas
pode-se dizer que os coeficientes bi e ci também são afetados pela presença do casco. Assim, ao buscar um 
modelo matemático para descrever as forças geradas pelo propulsor tem-se que modelar essa influência da 
presença do casco.

 Essa forma de tratar o problema é restrita ao caso em que o navio avança e o propulsor gira no seu 
sentido regular positivo, e ambas as velocidades de avanço e de rotação geram KT positivo com J positivo. 
Na realidade as combinações possíveis de rotação e velocidade do fluxo incidente no propulsor podem ser 
organizadas definindo-se quatro quadrantes de operação (Figura A28.).
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Figura A28. Os quatro quadrantes de funcionamento do propulsor (Carlton, 2007)

 
Figura A28. Os quatro quadrantes de funcionamento do propulsor 

 

A Figura A29 mostra o diagrama de velocidades e forças em um propulsor utilizando-se a 
teoria do perfil a 0,7 do raio. Nessa figura pode-se ver que se a velocidade incidente for alta, o 
ângulo de ataque resultante pode gerar forças negativas e, consequentemente, 𝐾𝐾* 	 < 	0, o 
que não está contido nos diagramas 𝐾𝐾*, 𝐾𝐾3, 𝐽𝐽 convencionais. 

 

 A Figura A29. mostra o diagrama de velocidades e forças em um propulsor utilizando-se a teoria 
do perfil a 0,7 do raio. Nessa figura pode-se ver que, se a velocidade incidente for alta, o ângulo de ataque 
resultante pode gerar forças negativas e, consequentemente, KT < 0, o que não está contido nos diagramas 
KT, KQ, J convencionais. 

,
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Figura A29. Diagrama de velocidades e forças em uma seção expandida 
de uma pá de um propulsor (O’Brien, 1969)

 
Figura A29. Diagrama de velocidades e forças em uma seção expandida de uma pá de um propulsor 

 

Observando-se o diagrama de velocidades e forças e as curvas 𝐾𝐾*, 𝐾𝐾3, 𝐽𝐽 verifica-se que a 
região de operação de um propulsor descrita por essas curvas é restrita a valores de 𝐽𝐽 entre 
zero e valores pouco maiores que o da relação passo/diâmetro 𝑃𝑃/𝐷𝐷, o que no diagrama dos 
quatro quadrantes equivale a ângulos entre 0 e aproximadamente 35 graus. Esses gráficos 
foram obtidos em teste de água aberta. É necessário que se considere alteração desses 
resultados por causa da influência do casco e, para se ter uma descrição completa de todas as 
possibilidades, tem-se que utilizar diagramas de forças do propulsor com base no ângulo de 
incidência da velocidade resultante da combinação velocidade do fluxo de entrada e 
velocidade de rotação do propulsor.  

A Figura A30, construída a partir de “Marine Propeller and Propulsion, J. Carlton”, 
publicada inicialmente por W.P.A. van Lammeren, J.D. van Manen e M.W.C. Oosterveld na 
Transaction da SNAME de 1969, mostra um diagrama dos coeficientes 𝐶𝐶*  e 𝐶𝐶3  para 
propulsores B-70 com diferentes razões 𝑃𝑃/𝐷𝐷 para os quatro quadrantes  

 Observando-se o diagrama de velocidades e forças e as curvas KT, KQ, J verifica-se que a região de 
operação de um propulsor descrita por essas curvas é restrita a valores de J entre zero e valores pouco maiores 
que o da relação passo/diâmetro P/D, o que no diagrama dos quatro quadrantes equivale a ângulos entre 
0 e aproximadamente 35 graus. Esses gráficos foram obtidos em teste de água aberta. É necessário que se 
considere alteração desses resultados por causa da influência do casco e, para se ter uma descrição completa 
de todas as possibilidades, tem-se que utilizar diagramas de forças do propulsor com base no ângulo de 
incidência da velocidade resultante da combinação velocidade do fluxo de entrada e velocidade de rotação 
do propulsor.

 A Figura A30., construída a partir de Marine Propellers and Propulsion, de Carlton, publicada inicialmente 
por van Lammeren, van Manen e Oosterveld na Transaction da SNAME de 1969, mostra um diagrama 
dos coeficientes CT e CQ para propulsores B-70 com diferentes razões P/D para os quatro quadrantes.
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Figura A30. Diagrama dos coeficientes CT e CQ para propulsores B-70 com 
diferentes razões P/D para os quatro quadrantes (Carlton, 2007, Figura 6.10.)

 
Figura A30. Diagrama dos coeficientes CT e CQ para propulsores B-70 com diferentes razões P/D para os 

quatro quadrantes 
 

em que 

𝐶𝐶* 	= 	𝑇𝑇 (1/2	𝜌𝜌	𝑉𝑉y
/	𝐴𝐴8)⁄  

𝐶𝐶3 	= 	𝑄𝑄 (1/2	𝜌𝜌	𝑉𝑉y
/	𝐴𝐴8	𝐷𝐷)⁄  (91) 

 

sendo 𝑉𝑉y a velocidade relativa propulsor/fluido no perfil a 0.7 do raio; 𝐴𝐴8 a área do disco 
propulsor; 𝑇𝑇 o empuxo do propulsor e 𝑄𝑄 seu torque. 

Claramente, não se pode, por aproximação com uma parábola do segundo grau, formular 
o coeficiente de força do propulsor para todos os quadrantes. É necessário dispor de outros 
algoritmos, podendo ser o uso de tabelas com discretização refinada uma forma mais 
adequada para montar um modelo para simulação. Tem-se que incorporar ao modelo os 
efeitos da presença do navio por anteavante do propulsor. 

 

III.8.3. Forças induzidas pelo leme 

O leme é tratado como um dispositivo-padrão que produz forças laterais e longitudinais e 
induz momentos de guinada. Na modelação matemática é fundamental que se relacionem as 
interações impostas pelo casco e pelo propulsor às forças de sustentação e arraste. Pode-se 

em que

                                                                    CT = T⁄(1/2ρVR
2A0)                                                               (91)

CQ = Q⁄(1/2ρVR
2A0D)

sendo VR a velocidade relativa propulsor/fluido no perfil a 0,7 do raio; A0 a área do disco propulsor; T o 
empuxo do propulsor e Q seu torque.

 Claramente, não se pode, por aproximação com uma parábola do segundo grau, formular o coefi- 
ciente de força do propulsor para todos os quadrantes. É necessário dispor de outros algoritmos, podendo 
ser o uso de tabelas com discretização refinada uma forma mais adequada ao montar um modelo para 
simulação. Tem-se que incorporar ao modelo os efeitos da presença do navio por anteavante do propulsor.

III.8.3. Forças induzidas pelo leme

 O leme é tratado como um dispositivo-padrão que produz forças laterais e longitudinais e induz 
momentos de guinada. Na modelação matemática é fundamental que se relacionem as interações impostas 
pelo casco e pelo propulsor às forças de sustentação e arraste. Pode-se assumir, como foi feito anteriormente, 
que a força normal ao plano diametral à superfície do leme é proporcional ao ângulo de ataque δ e função 
da razão de aspecto λ (ver Figura A25.)
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                                                                 L = 1/2 (ρARUR
2f(λ)δ																																																																										(92)

em que AR é a área do leme, UR a velocidade incidente, λ a razão de aspecto e δ o ângulo de ataque. A 
função f(λ) pode ser estimada empiricamente, utilizando-se, por exemplo, a expressão apresentada no PNA

                                                                     f(λ) =   6,13λ																																																																																					(93)       
λ	+ 2,25

 O teste para obtenção do coeficiente de sustentação é realizado com uma velocidade incidente 
constante em toda a região do leme. A utilização de resultados de testes para casos de lemes instalados 
a ré do navio exige a introdução de certas correções. Para uma situação idealizada de fluxo uniforme U 
superposto com um efeito de rotação n, pode-se dizer que a velocidade incidindo sobre o leme a uma 
distância R do centro de rotação é dada por

                                                 UR
2 = U2 + 4nπRU + 4π2n2R2                                                                                               (94)

 Como atrás do navio não há uma entrada de fluxo uniforme sobre o leme, UR depende da velocidade 
do navio u0 e da rotação do propulsor n, que já difere conceitualmente da forma como são conduzidos os testes 
com lemes. Além disso, atrás do navio não há uma entrada de fluxo uniforme tanto pela presença do navio 
quanto pela presença do propulsor. Mantendo-se a concepção do modelo trabalha-se com uma velocidade 
equivalente, dependente da velocidade do navio e da rotação do propulsor, bem como com coeficientes de 
força que corrijam esses efeitos. Assim, os coeficientes dependem não só das características do leme, mas 
também das características do propulsor e do casco. Uma abordagem similar é dada ao arrasto. Acrescente-se 
que, para grandes ângulos de ataque, a sustentação não é mais proporcional apenas ao ângulo de deflexão 
do leme, como pode ser observado, por exemplo, na Figura A25. Introduz-se então uma formulação cúbica 
para a força lateral e o momento

                              Y{R} = (b1n2 + b2u0n + b3u0
2)δ + (b4n2 + b5u0n + b6u0

2)δ3                                                    (95)

N{R} = (a1n2 + au0n + a
3
u0

2)δ + (a4n2 + a5u0n + a6u0
2)δ3

 Para a força de arrasto tem-se uma expressão semelhante, porém, por ser um efeito de origem viscosa, 
baseando-se em resultados experimentais para perfis, asas e lemes, prescreve-se uma dependência quadrática 
em relação ao ângulo de ataque

                                                          XR = (c1n2 + c2u0n + c3u0
2)δ2                                                             (96)
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 Lembrando que o leme está colocado na esteira do navio, após o propulsor, estará sujeito a condições 
similares às que o propulsor está sujeito, isto é, estará sujeito às condições dos quatro quadrantes a que o 
propulsor está sujeito. Há outros aspectos a considerar

 - em um mesmo quadrante, diferentes J significam diferentes ângulos de incidência do escoamento 
    sobre o propulsor, gerando diferentes escoamentos sobre o leme. Assim, para cada quadrante, devem 
   ser formuladas diferentes curvas de coeficientes de sustentação e coeficientes de arrasto. Há 
   diferentes coeficientes ai, bi e ci em função dos quadrantes e dos valores de J;

 - como o leme está localizado na esteira do navio atrás do propulsor, os coeficientes ai, bi e ci deverão 
   ter correções em função da interação com o casco e o propulsor;

 - a geração de força sobre o propulsor está associada a um aumento das velocidades axiais das 
   partículas fluidas que passam pelo propulsor e em sua proximidade. Esse aumento de velocidade 
    linear exige que se aplique um torque ao propulsor, que vai originar um aumento das velocidades 
   na região do propulsor, originando um movimento de rotação nas partículas fluidas em torno do  
   eixo do propulsor. Essas alterações de velocidades vão atuar sobre uma certa região do leme. As 
   Figuras A31. e A32. apresentam, com base na teoria do disco propulsor, esquemas de como é afetado  
   o leme por esses efeitos. A vista lateral indica que uma região, ao longo da altura do leme, sofrerá  
   alteração das velocidades incidentes, devidas ao propulsor. A vista superior mostra que o leme, 
   quando defletido, terá uma região ao longo da corda que estará dentro do fluxo alterado pelo 
   propulsor e poderá ter outra região, fora desse fluxo. 

- em um mesmo quadrante, diferentes 𝐽𝐽 significam diferentes ângulos de incidência 
do escoamento sobre o propulsor, gerando diferentes escoamentos sobre o leme. 
Assim, para cada quadrante, devem ser formuladas diferentes curvas de 
coeficientes de sustentação e coeficientes de arrasto. Há diferentes coeficientes 
𝑎𝑎», 𝑏𝑏» e 𝑐𝑐»  em função dos quadrantes e dos valores de 𝐽𝐽; 

- como o leme está localizado na esteira do navio atrás do propulsor, os coeficientes 
𝑎𝑎», 𝑏𝑏» e 𝑐𝑐»  deverão ter correções em função da interação com o casco e o 
propulsor; 

- a geração de força sobre o propulsor está associada a um aumento das velocidades 
axiais das partículas fluidas que passam pelo propulsor e em sua proximidade. Esse 
aumento de velocidade linear exige que se aplique um torque ao propulsor, que 
vai originar um aumento das velocidades na região do propulsor, originando um 
movimento de rotação nas partículas fluidas em torno do eixo do propulsor. Essas 
alterações de velocidades vão atuar sobre uma certa região do leme. As Figuras 
A31 e A32 apresentam, com base na teoria do disco propulsor, esquemas de como 
é afetado o leme por esses efeitos. A vista lateral indica que uma região, ao longo 
da altura do leme, sofrerá alteração das velocidades incidentes, devidas ao 
propulsor. A vista superior mostra que o leme, quando defletido, terá uma região 
ao longo da corda que estará dentro do fluxo alterado pelo propulsor e poderá ter 
outra região, fora desse fluxo. 

 
Figura A31. Vista lateral do conjunto propulsor/leme 

 

Figura A31. Vista lateral do conjunto propulsor/leme
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Figura A32. Vista superior do conjunto propulsor/leme
 

Figura A32. Vista superior do conjunto propulsor/leme 

 

As Figuras A33 e A34, construídas esquematicamente a partir de “Marine Rudders and 
Control Surface, Molland e Turnock”, apresentam resultados para coeficientes de sustentação 
e de arrasto de um leme atuando atrás de um propulsor da série B para diferentes quadrantes. 
Os testes foram realizados em um túnel de vento, e os resultados para algumas combinações 
de velocidade do escoamento e velocidade de rotação são apresentados. A seção do leme é de 
um perfil NACA 0020, o diâmetro do propulsor é de 80cm, e a razão passo/diâmetro é igual a 
0,95. 

 As Figuras A33. e A34., construídas esquematicamente a partir de Marine Rudders and Control Surface, 
de Molland e Turnock, apresentam resultados para coeficientes de sustentação e de arrasto de um leme 
atuando atrás de um propulsor da série B para diferentes quadrantes. Os testes foram realizados em um 
túnel de vento, e os resultados para algumas combinações de velocidade do escoamento e velocidade de 
rotação são apresentados. A seção do leme é de um perfil NACA 0020, o diâmetro do propulsor é de 80cm, 
e a razão passo/diâmetro é igual a 0,95. 
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Figura A33. Coeficiente de sustentação sobre um leme (vista lateral retangular) atuando 
atrás de um propulsor da série B para diferentes quadrantes

(com base na Figura 5.87., Molland e Turnock, 2007)
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Figura A34. Coeficientes de arrasto sobre um leme (vista lateral retangular) atuando 
atrás de um propulsor da série B para diferentes quadrantes

(com base na Figura 5.87., Molland e Turnock, 2007)
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III.9. Efeitos adicionais a incluir em um simulador de manobras 

 Nesta terceira parte deste apêndice, foram apresentados aspectos básicos da modelação matemática 
de um simulador de manobras, atendo-se à hidrodinâmica do casco, do leme e do propulsor. Como 
apresentado na Parte II, para ser aplicado a diversos problemas práticos, tais como verificação da 
possibilidade de redução de restrições de operações em um dado terminal, avaliação da viabilidade de 
operar com um novo navio (por exemplo, de maior calado), dimensionamento de áreas e profundidades 
de dragagem em canais de acesso e bacias de evolução, análise de risco etc., devem ser incluídos no 
modelo de manobras efeitos adicionais, como

 - efeitos de ondas (primeira e segunda ordens);
 - efeitos da correnteza;
 - efeitos do vento;
 - efeitos de águas rasas;
 - efeitos de banco e canal;
 - efeitos dos impelidores e dispositivos de empuxo auxiliares;
 - efeitos de interação entre embarcações;
 - efeitos da dinâmica da(s) máquina(s);
 - ação da força dos rebocadores;
 - ação de defensas, espias, boias de amarração, píeres e outros tópicos relativos à atracação/ 
    desatracação de navios.
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