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1.- INTRODUÇÃO 

Nos dias 8 e 11 de Dezembro, o navio Bartolomeu Dias, acostado ao cais de descarga de 
carvão do terminal multiusos, rebentou por várias vezes diversos cabos de amarração . 

Nesta comunicação apresenta-se a análise e interpretação dos fenómenos ocorridos, bem 
como a recomendação de medidas para os atenuar. De um modo particular procura-se 
esclarecer se existe a possibilidade de os fenómenos acontecidos terem sido influenciados 
pelo prolongamento em 300 m do cais de descarga de carvão, recentemente levado a cabo. 

2.- AS OCORRÊNCIAS 

o Bartolomeu Dias atracou ao cais de descarga de carvão às 16 h 15 m do dia 8.12 e 
largou no dia 12.12 às 15 h 45 m. No próprio dia 8, entre as 17 h 15 m e as 20 h, rompeu as 
seguintes amarras : 

1 lançante imediatamente avante do casario - 2 vezes; I
 
1 spring à popa - 2 vezes; tudo à ré
 
1 spring à popa - 1 vez;
 

No dia 11.12, das 6 h 45 min às 13 h deram-se as seguintes rupturas: 

1 spring à proa - 2 vezes;
 
1 spring à proa - 1 vez;
 
1 lançante imediatamente avante do casario - 3 vezes; I
 
1 spring à popa - 6 vezes; à ré
 
1 spring à popa - 4 vezes;
 

Tentou-se na ocasião de uma nova estadia do "Bartolomeu Dias" em Sines, em 17 de 
Junho, por consulta do diário de bordo e por contactos com tripulantes responsáveis, averiguar 
outros elementos que seriam úteis para a análise dos fenómenos, designadamente: 

- Localização exacta do Bartolomeu Dias no cais; 

- Tipos e períodos dos movimentos sofridos pelo navio; dos seis movimentos possíveis 
três translações e três rotações - são mais importantes o "surge" - translações segundo o 
eixo longitudinal do navio, o "sway" - translações perpendiculares ao cais e o "yaw" 
rotações em torno do eixo vertical do navio. Anota-se desde já que a própria descrição das 
ocorrências dá, como se verá adiante, algumas indicações a respeito. 

- Posições exactas das amarras que romperam. 

- Cronologia das roturas. 

Pouco mais, no entanto, foi possível obter, uma vez que o diário de bordo não continha mais 
pormenores das ocorrências do que aquelas que já se conheciam e que entre os tripulantes 
responsáveis na estadia do navio em Junho não se encontrava nenhum dos que tinham estado 
em Dezembro. Como dado novo de interesse obteve-se o de que a diferença de calado do 
navio, antes e depois da descarga, se situou entre os 7 e os 8 m. 
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3.- AS CIRCUNSTÂNCIAS 

3.1 - Generalidades 

Foi possível obter as características das ondas ao largo durante as ocorrências , bem como 
as das marés e do vento , que são as mais importantes para análise dos fenómenos em causa . 

3.2 - Características das ondas 

As características das ondas que mais interessam para os fenómenos em causa são a 
altura significativa Hs e o período médio Tz. Dos registos obtidos na bóia Sines 1 é possível 
extrair o que se apresenta a seguir: 

- A partir da madrugada do dia 8, o Tz, que era de 7 a 8 s, começa a crescer e a partir da 
tarde estabiliza em cerca de 12 s, mantendo-se assim durante as ocorrências do dia 8, 
passando, a seguir, a diminuir ligeiramente. 

- Hs que , de madrugada , não excedia 1,5 rn, atinge , ao meio da tarde do dia 8, valores de 3 
a 3,5 m, que se mantêm para al ém das 20 h. 

- Os rumos ao largo , durante as ocorrências do dia 8, são de 290° a 300°. 

- No dia 11.12 , o Tz que era, antes das ocorrências desse dia , de 10 a 10,5 s, aumenta para 
11,5 a 12 s durante as ocorrências . 

- Hs, crescendo lige iramente antes das ocorrências, estabil iza durante estas , em valores de 
4 a 5 m. 

- Os rumos ao largo , durante as ocorrências do dia 11, mantêm-se à volta dos 300°. 

3.3 - Caracteristicas dos níveis de maré 

Ambas as ocorrências se verificaram para níveis altos da maré. Assim , no dia 8 (ocorrências 
entre as 17:15 e as 20 h), a preia-mar aconteceu cerca das 18 h, com uma altura de 3 m(ZH) . 
No dia 11 (ocorrências entre as 06:45 e as 13 h) verificou -se uma preia-mar de 2,9 m(ZH) 
cerca das 8:30. 

3.4 - Características do vento 

Segundo informação prestada pelo Instituto de Meteorologia, "na Estação Meteorológica de 
Sines/Monte Chãos, durante o dia 8 de Dezembro de 1998, o vento soprou em geral fraco 
predominando de norte ou de nordeste ou houve calma (vento nulo) e o vento máximo 
instantâneo foi de 18 km/h soprando de norte ; na mesma estação e durante o dia 11 de 
Dezembro de 1998 , o vento soprou em geral fraco , predominando de sul , ocasionalmente de 
direcção variável , e o vento máximo instantâneo registado foi de 21 km/h , soprando de oeste". 

Em resumo , pode-se reter que o vento no dia 8.12 foi de NE (perpendicular ao cais de 
amarração, dirigido de terra para o mar) e, no dia 11, de direcção variável. No entanto , tanto 
um como em outro dia foi fraco , não excedendo os cerca de 20 km/h (força 3 Beaufort) . 
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4.- ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS FACTOS OCORRIDOS 

4.1 - A acção da agitação oceânica no comportamento das bacias portuárias 

A propagação das ondas do mar dá origem à ocorrência de inclinações da superfície livre 
da água e de velocidades horizontais , umas e outras com carácter oscilatório, tal como o das 
causas que lhes deram origem. Essas inclinações da superfície da água e essas velocidades 
horizontais causarão o movimento de navios sujeitos à sua acção. No caso de interferências de 
sistemas de ondas, ocorrerão zonas em que, por coincidência de fase dos sistemas que 
interferem , as amplitudes verticais serão máximas - ventres ou zonas ventrais - e zonas em 
que, por oposição de fase, essas amplitudes serão nulas - nodos ou zonas nodais ; por outro 
lado, as oscilações e velocidades horizontais serão nulas nos ventres e máximas nos nodos. 

No caso genérico , os ventres e os nodos deslocam-se no espaço. Pode suceder , no 
entanto , que o esquema de interferênc ias seja estacionário e, nesse caso, as posições das 
zonas ventra is e das zonas nodais serão fixas. O caso mais típico ocorre quando uma onda 
progressiva incide perpendicularmente numa parede totalmente reflectora , cujo esquema está 
representado na figura seguinte . 

i1'<:;:---+-------C~.--_- -_ 

Nesse caso ocorrerá junto da parede reflectora uma linha ventral , com amplitude dupla da 
da onda incidente. e à distância de 1/ 4 de comprimento de onda da parede reflectora uma linha 
nodal, repetindo-se os ventres e os nodos a distâncias múltiplas pares de 1/ 4 de comprimento 
de onda os primeiros e múltip las ímpares os segundos . 

Nas linhas ventrais as inclinações da superfície livre serão sempre nulas, tal como as 
velocidades horizontais ; pelo contrário nas zonas nodais tanto as inclinações da superfície livre 
como as velocidades horizontais são oscilantes , atingindo os valores máximos . 

Nas bacias portuárias são correntes as fronteiras mais ou menos reflectoras que podem 
estar na origem de movimentos estacionários. Nesse caso, nas zonas nodais podem surgir 
problemas para os navios nelas estacionados . 

Os inconvenientes que acabam de ser referidos podem ser agravados se as oscilações 
estacionárias forem amplificadas por fenómenos de ressonância , correspondentes à 
coincidência do período de oscilação excitante com um dos períodos próprios (fundamental ou 
harmónicas) da bacia portuár ia. 

4.2 - A bacia do terminal multiusos sob a acção da agitação oceânica 

O caso da bacia do terminal multiusos é relativamente simples de analisar pelo facto de 
essa bacia ter uma configuração geométrica simples ; trata-se de uma bacia rectangular 
totalm ente aberta por um dos seus topos. O seu comprimento é de 600 m e a sua largura de 
cerca de 400 m; uma das paredes laterais - os cais acostáveis - é totalmente reflectora ; a 
outra e a parede de fundo são parcialmente reflectoras. 
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As linhas nodais possíveis podem ter duas origens: 

- Linha nodal correspondente ao sistema estacionário originado pela onda incidente de 12 s 
de período, que foi a que se verificou na ocasião das ocorrências (ver 4.2); 

- Linhas nodais correspondentes a sistemas estacionários ressonantes excitados por 
componentes de longo período presentes na agitação exterior. Neste caso a amplificação 
não será importante , pelo facto de a bacia, totalmente aberta, deixar partir livremente para 
o largo a energia incidente. 

Assim: 

- T =12 s 

O comprimento de onda ao largo será de: 

Lo =1,56 T2 =224,6 m 

Sendo a profundidade da bacia praticamente uniforme, em nível médio, de h = 22 m, 
será: 

h/Lo = 22/224,6 = 0,09795 

de tabelas (por exemplo, memória 114 do LNEC): 

h/L =0,1392 
e 
L = 22/0,1392 = 158 m (comprimento de onda para a profundidade de 22 rn) 

Para os níveis mais altos que ocorreram, o comprimento de onda será ligeiramente 
maior: L "" 160 m 

Então as posições das linhas nodais, definidas pela sua distância ao fundo da bacia, 
serão:
 

13 
• linha nodal a 1/4 L = 40 m
 

23 
• linha nodal a 3/4 L = 120 m
 

33
. linha nodal a 5/ 4 L = 200 m 

- Para oscilações ressonantes será: 

• Período fundamenta l: To= 2 x (2 11)/vfQil= 2 x 1200/ vf 9,8 x 22 = 162 s 

.. ~ .. .. ... .. .. .. ..... .. .. 
.. .. ~ .. ... . .... .... 

... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - - - .. 

600m 

O modo de oscilação fundamental é em quarto de comprimento de onda, com a única 
linha nodal coincidente com a abertura da bacia (a 600 m da fronteira do fundo). 
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• 13
. Harmónica 

Trata-se da oscilação em 3/4 de comprimento de onda. 

. . ... .. . - .. . . .. 
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" .
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 .. 

· ····200m 

L1 = 1/3 x 600 m = 200 m do fundo da bacia; a segunda linha nodal está à entrada . 

• 23
. Harmónica 

T2 =0,2 To = 32,4 s 

--- .


120m 

Linhas nodais a 120 m e 360 m do fundo da bacia (e à entrada) . 

O centro de gravidade do navio, que está um pouco puxado à ré, devido à sua forte 
assimetria, situar-se- à na zona da 23

• linha nodal correspondente à onda de 12 segundos de 
período , que é a que ocorre ; situa-se aí também a 13

. linha nodal da 23
. harmónica da oscilação 

ressonante , com T = 32,4 s, que não se sabe se ocorre (seria preciso detectá-Ia no 
espectro) . 

Tendo em conta que : 

- a amplitude ao largo das ondas de longo período (susceptíveis de provocar 
ressonâncias) é pequena ; 

- os coeficientes de amplificação das oscilações ressonantes são pequenos, dev ido à 
abertura completa da bacia para o largo; 

- quanto mais elevada é a ordem das harmónicas mais rapidamente elas se amortecem; 

pode-se aceitar sem dificuldade que o Bartolomeu Dias esteve fundamentalmente sujeito 
ao efeito da segunda linha nodal da oscilação estacionária (não ressonante) provocada pela 
interferência entre a onda de T = 12 s que penetra na bacia e a sua (parcialmente) reflectida no 
fundo da mesma . Este efeito , se a onda de T = 12 s penetrasse na bacia na direcção do seu 
eixo , deveria dar no navio movimentos de "surge" (oscilação ao longo do seu eixo longitud inal) . 

Sucede , porém , que, dada a posição da bacia e o facto de que a onda de T = 12 s se 
propaga prat icamente apenas por difracção na cabeça do molhe leste (profundidade da água 
quási constante) , com cristas circulares em planta, centradas naquela cabeça , ocorrerá uma 
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incidência oblíqua desta na parede totalmente reflectora do cais, susceptível de criar uma onda 
"gaufrée" que traz uma certa irregularidade à acção sobre o navio. 

4.3 - Efeito do prolongamento do cais de acostagem 

o prolongamento do cais de acostagem em 300 m não tem qualquer efeito sobre a posição 
e características das zonas nodais de interferência da onda incidente de T =12 s com a sua 
reflectida no fundo da bacia. Pelo que se refere às oscilações ressonantes, o seu efeito foi de 
aumentar para o dobro o período fundamental, em consequência do que, antes do 
prolongamento, as distâncias das linhas nodais das oscilações ressonantes ao limite do fundo 
da bacia eram de metade dos valores indicados em 4.2: 300 m para a oscilação fundamental, 
100 e 300 m para a primeira harmónica e 60, 180 e 300 m para a segunda. 

Tendo em conta que: 

- a amplitude, ao largo, das ondas de longo período (susceptrveis de provocar 
ressonâncias) é pequena; 

- os coeficientes de amplificação das oscilações ressonantes são pequenos, devido à 
abertura completa da bacia para o largo; 

- quanto mais elevada é a ordem das harmónicas mais rapidamente elas se amortecem (e 
tanto antes como depois do prolongamento do cais, é de pôr de parte a posição do navio 
coincidente com a linha nodal da oscilação fundamental, que se situa sempre à entrada da 
bacia); 

- o período próprio de oscilação dos navios do tipo do Bartolomeu Dias (cerca de 300 s) 
está muito longe das oscilações ressonantes (ver figura 1). 
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Figura 1 

pode-se aceitar sem dificuldade que o Bartolomeu Dias esteve fundamentalmente sujeito ao 
efeito da segunda linha nodal da oscilação estacionária (não ressonante) provocada pela 
interferência entre a onda de T = 12 s que penetrava na bacia e a sua (parcialmente) 
reflectida no limite do fundo da mesma, que lhe conferiu movimentos de "surge" (oscilações ao 
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longo do seu eixo longitudinal). A ocorrência deste tipo de movimento é confirmada não só 
pelas informações e relatos dos pilotos , mas também pelos tipos de cabos que romperam 
apenas lançantes e "springs". 

Sucede , no entanto , que a existência do prolongamento do cais do carvão tem como efeito 
que uma parte da energia transportada pela onda difractada em torno da cabeça do molhe 
leste, que, anteriormente à construção do prolongamento , se propagava e se dispersava na 
zona portuária situada a nordeste daquele prolongamento, actualmente é reflectida totalmente 
pelo novo cais vertical à -18 m(ZH) para o interior da bacia rectangular, situada entre o cais e o 
molhe leste, reforçando, deste modo, o efeito dos temporais exteriores sobre os navios 
estacionados. Havendo interesse em aprofundar e esclarecer esta questão levou-se a cabo 
uma avaliação da importância da energia que actua sobre os navios acostados ao cais do 
carvão , relativamente àquela que actuava sobre esses mesmos navios, anteriormente ao 
prolongamento do cais. Para tanto, traçou-se um diagrama de propagação da onda difractada 
em torno da cabeça do molhe leste, para condições similares às que ocorreram na ocasião dos 
acidentes com o Bartolomeu Dias, ou seja , onda aproximadamente de oeste , com T = 12 
segundos (ver figura 2) e, a partir dele, avaliou-se a relação entre a energia que actualmente 
entra na bacia rectangular (crista E1) e aquela que entrava anteriormente ao prolongamento do 
cais do carvão (crista E2) . Nesse estudo tiveram-se em conta os seguintes factos: 

- Uma vez que a bacia tem uma cota de fundo praticamente constante , -20 m(ZH), 
considerou-se a propagação como um fenómeno de difracção pura, sem influência da 
refracção ; 

- Utilizou-se uma profundidade , h, correspondente ao nível médio , h =22 m; 

- Considerou-se um ângulo de incidência da onda com o molhe leste de 45°. Utilizou-se , por 
isso, como base, o diagrama da fig. 2-30 do "Shore Protection Manual"; 

- Sendo as alturas de onda, em cada ponto, proporcionais aos coeficientes de difracção e 
as energias por unidade de compr imento de crista proporcionais aos quadrados das 
alturas de onda; e buscando-se relações entre energias , usaram-se os quadrados dos 
coeficientes de difracção obtidos ao longo das cristas E1 e E2 multiplicados pelas 
extensões de crista de influência de cada um deles. 

Figura 2 
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Efectuados os cálculos obteve-se uma relação: 

Energia contida na crista E1 
=2,1 

Energia contida na crista E2 

ou seja, nas condições da avaliação feita (que correspondem sensivelmente a condições 
médias) a energia que actualmente penetra na bacia rectangular é de cerca do dobro da que 
penetrava antes do prolongamento do cais. 

Outra consequência do prolongamento do cais, reside em que a onda "gaufrée" a que se fez 
referência na parte final de 4.2 será mais intensa uma vez que a extensão reflectora aumentou. 
No entanto entendem os signatários que isso não acarreta inconvenientes aos navios 
acostados, uma vez que as zonas ventrais das ondas "gaufrées" são pontuais e alinhadas e 
vão-se deslocando afastadas da parede reflectora que as origina; poderão, sim, originar 
alguma perturbação nas manobras de acostagem. 

4.4 - Outros efeitos ocorrentes 

O exame das ocorrências mostra que: 

- das 21 roturas, 18 ocorreram à ré do navio onde se situa o "casario", fortemente saliente 
em relação a toda a estrutura do mesmo; 

- as roturas à proa (3) só se verificaram com o navio descarregado, quando, como se viu 
(ver 3.), o casco se situava 7 a 8 m acima da sua posição com o navio carregado ; 

- as roturas ocorreram sempre com níveis altos do mar, em que toda a estrutura do navio 
estava mais exposta; 

- o número de roturas de amarras com o navio descarregado (16) foi muito maior do que 
com o navio carregado (5); 

- a totalidade das roturas à proa (3) ocorreu com o navio descarregado. 

Vistas todas as coisas, tudo parece indicar que houve uma influência apreciável do vento 
que, embora fraco, soprou de terra para o mar pelo menos no dia 8. Essa influência pode ter-se 
traduzido no aumento das tensões nas amarras, ampliada pelo circunstância de afastar o navio 
das defensas, o que agrava os efeitos dos movimentos do navio. Segundo Rita, M. ("On the 
behaviour of moored ships in harbours"): "Beam winds from the quay side ... push the ship 
away from the quay causing large mooring forces; these may be very important when combined 
with ship motions due to wave action, because ship motions are general/y larger when the ship 
is not in contact with the fenders". 

5.- CONCLUSÕES. RECOMENDAÇÕES 

a) - As roturas de amarras verificadas no Bartolomeu Dias, nos dias 8 e 11 de Dezembro de 
1998 terão ocorrido em consequência dos seguintes fenómenos: 

- Movimentos do navio originados pela sua situação numa zona nodal de interferência entre 
as ondas de T = 12 s incidentes e as suas reflectidas na parede do fundo da bacia do 
terminal multiusos, a que poderá, eventualmente, ter estado sobreposta a 18

. linha nodal 
da 28

. harmónica ressonante. 

- Acção sobre o navio de vento soprando de terra para o mar. 

b) - O prolongamento do cais em 300 m (totalmente reflectores), sem alterar qualitativamente 
os fenómenos , agravou a sua intensidade, por ter aumentado a energia que penetra no 
terminal multiusos. 
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c) - Recomenda-se eliminar ou, pelo menos, diminuir fortemente a capacidade reflectora do 
limite do fundo (sudeste) da bacia do terminal multiusos. Para tanto, poder-se-á eventual
mente recorrer a dispositivos ou elementos que facilitem a absorção de energia. 

d) - Há todo o interesse em efectuar "observações", com todo o pormenor possível, de 
ocorrências, mesmo em outros postos de acostagem, análogas àquelas que são objecto de 
análise no presente documento. Designadamente, para além daquelas que são feitas por 
rotina (ondas, marés e ventos), posição dos navios nos postos de acostagem, cronologia 
pormenorizada da rotura das amarras, tipos e períodos de movimento (translações e 
rotações) do navio, bem como posições do mesmo ao longo desses movimentos, nos 
momentos da rotura das amarras. Essas observações de ocorrências futuras permitirão 
aprofundar o conhecimento dos fenómenos. 
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