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RESUMO  

O presente trabalho descreve os estudos de agitação e operacionalidade que foram 
desenvolvidos com vista a optimizar as obras de protecção do Porto de Tanger Med2. 

O Porto de Tanger Med2 está localizado na costa Norte de Marrocos, no estreito de Gibraltar, 
a Oeste do Porto de Tanger Med 1. 

Devido a estar localizado no coração do estreito de Gibraltar, o Porto de Tanger Med2 está 
sujeito a agitação proveniente de Este e de Oeste simultaneamente. 

O estudo foi efectuado em 3 fases (A, B e C), durante as quais foram estudados nove 
cenários de configuração das estruturas portuárias. 

Para a simulação da agitação marítima, foi utilizado o modelo MIKE 21 BW, desenvolvido 
pelo DHI. Este modelo é baseado nas formulações dependentes do tempo das equações de 
Boussinesq (Madsen et al, 1991; 1992, 1997a,b). 

1 INTRODUÇÃO  

O Porto de Tanger Med2 está localizado na costa Norte de Marrocos, no estreito de Gibraltar, 
a Oeste do Porto de Tanger Med 1 (ver Figura 1 e Figura 2). 

Está previsto que o Porto de Tanger Med2, na sua fase final, possa acomodar dois terminais 
de contentores, perfazendo um total de 2800 m de cais acostável com profundidades que variam 
entre 16 m e 18 m. Terá ainda capacidade para dois postos de acostagem para petroleiros. 

O presente trabalho descreve os estudos de agitação e operacionalidade que foram 
desenvolvidos com vista a optimizar as obras de protecção do Porto de Tanger Med2. 

O estudo foi efectuado em 3 fases – Fase A, Fase B e Fase C, durante as quais foram 
estudados nove cenários de configuração das estruturas portuárias, de forma a tentar optimizar, tanto 
o custo associado à construção dessas estruturas, como a operacionalidade dos cais de contentores. 

Devido às equações de Boussinesq terem sido desenvolvidas para águas pouco profundas, 
de uma elevada percentagem das ondas incidentes terem um período de pico inferior a 6 s, e da 
elevada profundidade dos cais, acrescendo à elevada extensão do domínio (em que apenas os cais 
representavam quase 3 km), este estudo envolveu alguns constrangimentos ao nível da modelação 
numérica da agitação marítima. 

Nos próximos capítulos são apresentadas as características das ondas operacionais, o 
modelo utilizado nos estudos de agitação marítima, a metodologia para o cálculo da 
operacionalidade, os resultados das Fases A, B e C e as conclusões do estudo. 
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Figura 1: Localização do Porto Tanger Med 2. Vista de Satélite (GoogleEarth™). 

 

Figura 2: Localização do Porto Tanger Med 1, do Terminal de Passageiros, do Terminal Ro-Ro, da 
configuração da Fase 2 do Porto de Tanger Med 2 e do Ponto D. Vista de Satélite (GoogleEarth™). 

 

2 CARACTERÍSTICAS DAS ONDAS OPERACIONAIS 

Foram efectuados diversos estudos (SOGREAH e GLOBOCEAN, 2009; GLOBOCEAN, 2009) 
para definir as características das ondas operacionais num ponto (denominado ponto D) junto à futura 
entrada do porto de Tanger Med 2. O ponto D está localizado nas coordenadas E271990 – N3974454 
(Sistema de Coordenadas WGS84 UTM30S), a uma profundidade de 35 m (ZH) (ver Figura 2), em 
frente à entrada do Porto Tanger Med2. 
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Na zona do porto de Tanger Med 2 existem dois climas de ondas, um de Oeste, proveniente do 
Atlântico, e um de Este, proveniente do Mediterrâneo. 

 
Os estados de mar provenientes do Atlântico e do Mediterrâneo foram calculados com um 

intervalo de 3 horas entre 1992 e 2007. Seguidamente, foram calibrados com dados de satélite 
posteriores a 1992, com medições na bóia de Cádiz (entre 1996-2007) para as ondas provenientes 
do Atlântico e com medições da bóia de Ceuta (1985-2006) e de uma bóia ao largo de Tanger Med 1 
(2004-2005) para as ondas provenientes do Mediterrâneo. 

Na Tabela 1 e na Tabela 2 são apresentadas as distribuições conjuntas θ (°)\Tp (s) para as ondas 
provenientes do Atlântico e do Mediterrâneo, respectivamente. 

As ondas do Atlântico provêm essencialmente do sector 285°N-305°N, sendo nesse sector que 
ocorrem as ondas de maior altura significativa (que pode ser superior a 4,5 m). Quase 80 % das 
ondas têm períodos de pico compreendidos entre 4 s e 12 s. Às ondas com maior altura significativa 
estão associados períodos de pico entre 6 s e 10 s. 

As ondas do Mediterrâneo provêm maioritariamente do sector 40°N-60°N e é desse sector que 
vêm as ondas com maior altura significativa (que pode ser superior a 2,5 m). Existem também 20% 
das ondas que provêm de 10°N. Quase 90% das ondas t êm períodos de pico inferiores a 8 s. Às 
ondas de maior altura significativa correspondem períodos de pico entre 8 s e 12 s. 

 
Tabela 1. Ponto D. Ondas do Atlântico. Distribuição conjunta θ (°)\Tp (s) 

θθθθ (°)\T p (s) calmas  0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 ΣΣΣΣ    
185-194   0,011          0,011 

195-204  
 

0,002 
      

 
  

0,002 

205-214  0,002 
       

 
  

0,002 

215-224  0,002 0,004          0,006 

225-234   0,002          0,002 

235-244   0,022          0,022 

245-254  
 

0,054 0,002 
     

 
  

0,056 

255-264   0,080 0,125 0,037        0,241 

265-274   0,086 0,720 1,144 0,718       2,669 

275-284   0,065 0,022 0,019 1,095 0,015      1,215 

285-294  
 

0,729 9,087 7,875 10,139 0,443 0,002 
 

 
  

28,275 

295-304   1,682 15,317 5,083 15,951 13,132 0,013     51,178 

305-314   0,671 0,649 0,039 0,006 1,675 2,307 0,383 0,254   5,984 

315-324   0,144 0,034 0,004 0,006 0,002   0,200 0,056 0,075 0,523 

325-334  
 

0,069 0,019 
 

0,004 0,002 
  

 
  

0,095 

335-344   0,082 0,015  0,004       0,101 

345-354   0,075          0,075 

355-04   0,323 0,054 0,002  0,002      0,381 

calmas 9,163 
        

 
  

9,163 

ƩƩƩƩ 9,163 0,004 4,099 26,045 14,203 27,924 15,272 2,322 0,383 0,454 0,056 0,075 100 

Tabela 2. Ponto D. Ondas do Mediterrâneo. Distribuição conjunta θ (°)\Tp (s) 
θθθθ (°)\T p (s) calmas  0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 ΣΣΣΣ    

0-20  18,868 3,677 0,088 0,002 0,002 0,004 0,021 0,150 0,188 0,017 0,073 23,090 

20-40  3,142 1,354 0,158 0,039 1,574 2,004 0,231 
 

 
  

8,502 

40-60  6,451 16,720 18,671 6,969 2,250       51,061 

60-80  0,242  0,006         0,248 

80-100  0,150 0,002          0,152 

100-120  0,094 
       

 
  

0,094 

120-140  0,088           0,088 

140-160  0,169           0,169 

160-180  11,570 0,460          12,029 

calmas 4,567 
        

 
  

4,567 

ƩƩƩƩ 4,567 40,773 22,213 18,923 7,009 3,827 2,008 0,252 0,150 0,188 0,017 0,073 100 
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2.1 Comparação dos regimes obtidos nos estudos da SOGREAH e da GLOBOCEAN com 
outros dados de agitação 

Foi efectuada a comparação dos regimes obtidos nos estudos da SOGREAH e da GLOBOCEAN 
com outras fontes de informação. 

Os regimes foram comparados com os dados do ponto WANA 1058044 (que é o mais próximo do 
Porto Tanger Med 2, Figura 3) e com os resultados obtidos no ponto D com um modelo regional do 
estreito de Gibraltar forçado pelos dados de 2 pontos WANA: WANA 1056044 (ponto a Oeste, Figura 
3) e WANA 2006008 (ponto localizado a Este, Figura 3). Essas comparações foram apenas 
qualitativas, pois i) o ponto WANA está situado a cerca de 9 km a nordeste do ponto D, em grandes 
profundidades e os dados apenas cobrem o período de Março de 2006 a Dezembro de 2012, ii) as 
simulações efectuadas com o modelo regional foram forçadas com os dados de 2 pontos com apenas 
6 anos e iii) os dados dos pontos WANA não foram calibrados nem validados com dados de bóias. 

No modelo regional foram necessárias duas malhas, uma para as ondas vindas do sector Este e 
outra para as ondas vindas do sector Oeste (Figura 4). 

 

Figura 3: Localização dos pontos WANA 1058044, WANA 1056044, WANA 2006008 e do Ponto D 

Figura 4: Malha e batimetria utilizadas nas simulações das ondas provenientes do Atlântico 

 
Na Tabela 3 apresenta-se um resumo das diferenças obtidas nessa análise. As diferenças 

observadas não foram consideradas significativas e, como os regimes apresentados nos trabalhos da 
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SOGREAH e da GLOBOCEAN são os que foram baseados num maior número de anos e foram 
calibrados e validados com dados de satélite e com medições de bóias, foram os escolhidos para 
utilizar no presente estudo. 

 

Tabela 3 – Regimes de agitação. Resumo das diferenças entre os estudos da SOGREAH e da 
GLOBOCEAN, os dados do ponto WANA 1058044 e os resultados do modelo regional 

 
Globocean 

(Mediterrâneo) 

Modelo regional 
(ondas do 

Mediterrâneo) 

SOGREAH 
(Atlântico) 

Modelo regional 
(ondas do 
Atlântico) 

WANA 1058044 

% ocorrência de 
Tp<8s 88,92 % - 45 % - ≈ 80 % 

% ocorrência de 
Tp>14s < 1 % (0,1 %) - < 1 % - < 1 % 

% ocorrência de 
Hs <0,5 m 85 % - 32,32 % - 30 % 

% ocorrência de 
Hs <1,0 m 96,6 % - 78 % - 75 % 

% ocorrência de 
Hs >2,5 m 0,1 % - 0,69 % - 2,2 % 

Tp associados 
com Hs >2,5 m 8 s – 12 s - 4 s – 14 s - 8 s – 16 s 

Tp associados 
com maiores 
valores de Hs 

8 s – 12 s 10 s 6 s – 10 s 8 s – 12 s 8 s – 14 s 

Direcções 
associadas com 
maiores valores 

de Hs 

35 ° - 55 ° ≈ 33 ° N 265°-304° ≈ 282 °N 270 ° e 90 ° 

Hs máximo  <2,75 m <3,0 m <5,0 m <4,0 m >5,0 m 

 

3 MODELO UTILIZADO NOS ESTUDOS DE AGITAÇÃO PORTUÁRIA 

O modelo MIKE 21 BW simula a propagação de ondas de pequeno período regulares ou 
irregulares, reproduzindo a maior parte dos fenómenos ligados à propagação das ondas em 
batimetrias complexas, nomeadamente o empolamento, a refracção, a difracção, a reflexão (total ou 
parcial), a rebentação, a dissipação de energia por atrito de fundo, e interacções não lineares 
onda-onda. 

Este modelo permite o estudo de diversos fenómenos com relevância na Engenharia Costeira, 
nomeadamente: 

• A penetração da agitação em bacias portuárias com ondas regulares e irregulares; 

• Ondas de longo período e ressonância de bacias portuárias; 

• Transformações das ondas em zonas costeiras, onde os fenómenos da reflexão e da 
difracção são importantes; 

• Estudo das correntes geradas pelas ondas, do espraiamento (run-up) e do refluxo (run-down); 

• Simulação da propagação e da transformação de ondas geradas pelos navios e por tsunamis. 

 

O modelo MIKE 21 BW resolve as equações de Boussinesq de conservação da massa e da 
quantidade de movimento, integradas na vertical. As equações incluem não-linearidades, e incluem o 
efeito da aceleração vertical (ou da curvatura das linhas de corrente) na dispersão da pressão. 

Para cada combinação direcção/período a onda incidente foi caracterizada como uma onda 
unidireccional com um espectro JONSWAP em frequência. Os parâmetros do espectro JONSWAP 
foram os seguintes: γ= 3,3; σa=0,07; σb=0,09. 

Para as simulações efectuadas para as ondas incidentes de período de pico menor ou igual a 8 s 
foram activados os termos dispersivos das equações de Boussinesq estendidas. Tal foi necessário, 
embora aumente significativamente o tempo de cálculo, pois a relação h/L é igual a 0,36 para um 
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período de pico de 6 s e a 0,31 para um período de pico de 8 s, sendo que as equações não 
estendidas apenas podem ser utilizadas até h/L = 0,22. Devido à inclusão do termo dispersivo nas 
equações, o passo de cálculo teve que ser reduzido para metade (0,05 s, em vez de 0,1 s) 
relativamente às simulações em que não foram incluídos os termos dispersivos (períodos de pico 
superiores a 8 s). 

 

4 CRITÉRIOS DE OPERACIONALIDADE 

Os critérios de operacionalidade foram definidos pelo cliente, TM2 SA, para cada tipo de navio, 
com base em estudos de navios amarrados, e são resumidos na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Limites de operacionalidade 

  Tp <= 8 s Tp >= 10 s 

Critério Tipo de navio Hlimite  (m) Excedência  (% 
de tempo) Hlimite  (m) Excedência  (% 

de tempo) 
A1 Petroleiros 0,7 5 % 0,7 5 % 
A2 Porta-Contentores 0,7 1 % 0,7 1 % 

B1 Porta-Contentores 
de 350 m 0,9 1 %  0,7 1 %  

B2 « Feeders » de 200 
m 0,77 2 %  0,6 2 % 

B3 « Feeders » de 150 
m 0,5 3 % 0,5 3 % 

B4 Petroleiros 0,9 5 % 0,7 5 % 

 

5 METODOLOGIA UTILIZADA PARA O CÁLCULO DA OPERACIONALIDADE 

A metodologia que foi adoptada para o estudo de operacionalidade é apresentada na Figura 5. 

 

Figura 5: Metodologia adoptada no estudo de operacionalidade 

Ondas operacionais provenientes
do Atlântico no ponto D

Ondas operacionais provenientes do 
Mediterrâneo no ponto D

Definição de uma grelha de ondas no ponto D 

Batimetria
Coeficientes de Ref lexão

Aplicação do modelo numérico com
H0 = 1 m

Resultados das simulações efectuadas para 
as ondas constantes da grelha de ondas

Cálculo da média do terço superior dos índices de agitação em 80 % da área
de acostagem de um navio

Ondas operacionais
do Atlântico e do 
Mediterrâneo no 

ponto D

Média do terço superior das alturas signif icativas em cada cais/poste de 
acostagem

Critério de 
inoperacionalidade
para cada tipo de 

navio
Inoperacionalidade de cada Poste/cais

Para cada Cenário
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6 FASE A DO ESTUDO DE OPERACIONALIDADE – CENÁRIOS 1, 2, 3 E 4 

 

6.1 Características dos Cenários Estudados 

Na Fase A foram estudados quatro cenários, com as características que se descrevem de seguida e 

que são apresentadas na Figura 6 (é de notar que na Figura 6 as estruturas do Porto Tanger Med 2 

são apresentadas de forma esquemática): 

� Cenário 1 : Fase 1 do Porto de Tanger Med 2, que consiste em dois postos de acostagem para 

petroleiros e em 1200 m de cais (cais D1, D2 e D3); 

� Cenário 2 : Fase 1 do Porto de Tanger Med 2, com 2000 m de cais (cais D1, D2, D3, D4 e C3); 

� Cenário 3 : Fase 1 do Porto de Tanger Med 2, com 2800 m de cais (cais D1, D2, D3, D4, C3, 

C2 e C1); 

� Cenário 4 : Fase 2 do Porto de Tanger Med 2, com 2800 m de cais (cais D1, D2, D3, D4, C3, 

C2 e C1). Nesta fase foi considerado o prolongamento do molhe secundário em talude.  

 

Figura 6: Características principais dos cenários estudados na Fase A do estudo de 
operacionalidade 

Na Figura 7 é apresentada a batimetria utilizada nas simulações efectuadas para o Cenário 1 e na 
Figura 8 são apresentados os tipos de estruturas previstas para a Fase 1 e para a Fase 2 do Porto de 
Tanger Med 2. 

O molhe principal é constituído por caixotões cilíndricos, na parte exterior, na cabeça e contra-
molhe, sendo a parte interior constituída por um talude de enrocamento. A parte exterior do seu 
enraizamento é formada por um talude de Accropodes. O molhe secundário secundário é constituído 
por um talude de Accropodes, na parte exterior, e por um talude de enrocamento no seu interior. 
Prevê-se que o prolongamento do molhe secundário previsto para a Fase 2 do Porto Tanger Med2 
seja constituído por uma estrutura em talude de enrocamento. O contra-molhe do molhe secundário é 
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uma estrutura em caixotões cilíndricos. 
À entrada do Porto de Tanger Med 2 a profundidade é de cerca de 35 m (ZH), o canal de 

navegação será dragado à – cota 19 m (ZH) e as profundidades junto aos cais variam entre 16 m 
(ZH) e 18 m (ZH). Junto ao molhe principal e ao molhe secundário as profundidades são superiores a 
25 m. 

 

Figura 7: Cenário 1. Batimetria utilizada nas simulações efectuadas para o Cenário 1 

 

Figura 8: Cenário 4. Tipo de estruturas na Fase 1 e na Fase 2 do Porto Tanger Med 2 

Caixotões (parede vertical) 

Cais (parede vertical) 

Talude de Accropode 

Talude de enrocamento 
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Em geral, os coeficientes de reflexão utilizados no estudo foram os seguintes: 

• Estruturas verticais : 

o Cais: 0,95 

o Caixotões cilíndricos: 0,90 ; 

• Estruturas em talude : 

o Enrocamento : 0,45 ; 

o Accropodes : 0,55. 

É de referir que os coeficientes de reflexão das estruturas variaram nas simulações consoante o 
período da onda incidente. 

 

6.2 Características das ondas simuladas 

Após a análise do regime de agitação, definiram-se as seguintes condições de onda incidente para 
as simulações com o modelo portuário (ver Figura 9). As simulações foram efectuadas para o nível 
médio (nível de maré de 0,56 m). 

Devido à grande extensão do domínio computacional (cerca de 3000 m por 5000 m) e à 
necessidade de simulação de ondas de grande período de pico com um passo temporal pequeno (0,1 
s), o domínio computacional foi discretizado por uma malha regular com espaçamento em x e em y 
de 4 m. Mesmo com esta discretização, a média de cada simulação foi de cerca de 20 horas. 

Considerando que foram efectuadas 156 simulações (4 cenários x 39 condições de onda 
incidente), mesmo com simulações simultâneas, o tempo total simulação foi bastante elevado. 

 

Figura 9: Representação esquemática do limite das direcções de onda incidentes 
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Tabela 5 – Características das ondas incidentes. Cenários 1 a 4. A azul assinalam-se as 

condições de onda incidentes que foram estudadas também nas Fases B e C, a laranja assinalam-se 

as que foram estudas também na Fase B e a verde assinalam-se as que foram estudadas também na 

Fase C. 

Direcção  
(°N)  

Período de pico  
(Tp) (s) 

Altura significativa  
Hs (m) 

290 
8 

1,0 

10 

300 
8 
10 
12 

310 
8 
12 
16 

320 
8 
12 
18 

340 
8 
12 

360 
6 
10 
12 

10 

6 
8 
10 
12 
14 

20 

6 
8 
10 
12 
14 

30 

6 
8 
10 
12 
14 

40 

6 
8 
10 
12 
14 

50 
6 
8 
10 

 

6.3 Metodologia seguida para preencher as lacunas para o cálculo da operacionalidade 

Devido à impossibilidade de simular todas as condições de onda incidente presentes nos regimes 
de agitação obtidos no ponto D, foi necessário definir uma metodologia para preencher as lacunas 
para o cálculo da operacionalidade. 

Na Tabela 6 é apresentada a metodologia adoptada na resolução de lacunas nas simulações.  



 
11

Tabela 6 – Metodologia adoptada na resolução de lacunas no cálculo da operacionalidade. É 
de notar que “M*” refere a metodologia adoptada 

θθθθ (°)\T p (s) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

270 M1 M1 M1 M4     
280 M1 M1 M1 M4 M4    
290 M1 M1 M1 

  
M2 M3 

 
300 M1 M1 M1 

   
M3 

 
310 M1 M1 M1  M3  M3  
320 M1 M1 M1      M3 M3 

330 M1 M1  M4 M4    
340 M1 M1   M4    
350 M1 M1 

 
M4 

    
360 M1 M1 

 
M3 

    
10 M1 M1      M3 M3 M3 M3 

20 M1 M1      M3 M3 

30 M1 M1       
40 M1 M1       
50 M1 M1 

      
Em que:  

 
Períodos com probabilidade de ocorrência para os quais não foram 

feitas simulações para uma determinada direcção 

 Simulações efectuadas 

 
Períodos sem probabilidade de ocorrência para uma determinada 

direcção e para os quais foram efectuadas simulações 

M1 : De forma conservativa, considerou-se o valor do índice de agitação obtido para o menor período de pico 
para o qual existem resultados (resultantes de simulação ou de interpolação). 

M2 : De forma conservativa, considerou-se o valor do índice de agitação da direcção mais próxima e mais 
penalizante para a operacionalidade. 

M3 :Valor do índice de agitação obtido através da extrapolação dos resultados obtidos para os outros períodos 
de pico simulados para a mesma direcção. 

M4 : Valor do índice de agitação obtido através das relações verificadas entre direcções adjacentes. 

 

6.4 Resultados da Fase A 

Como apresentado na Figura 5, a operacionalidade de cada posto de acostagem/cais, foi 
calculada com base na média do terço superior das alturas significativas estimadas numa área 
equivalente a 80 % da superfície equivalente de acostagem (cerca de 400 m x 60 m para os cais e de 
115 m x 60 m para os postos de acostagem para petroleiros). 

Devido ao facto de, em Tanger, ocorrerem dois regimes de agitação (um proveniente do Atlântico 
e outro do Mediterrâneo) que podem ser simultâneos, a operacionalidade foi calculada com a 
conjugação dos dois regimes. 

Na Figura 10 é apresentado a título de exemplo, para o Cenário 3, o diagrama da altura de onda 
significativa para uma onda incidente com as seguintes características: Hs = 1,0 m, Tp = 6 s, 
Direcção = 10°N. 

Para cada posto de acostagem/cais, foram elaborados gráficos com a excedência (em % de 
tempo) de um determinado critério (ver Figura 11) e gráficos com a probabilidade de excedência. 
Verificou-se que os critérios de operacionalidade eram sempre cumpridos nos postos de acostagem 
para petroleiros, independentemente do cenário estudado. Relativamente aos cais, para os Cenários 
1 a 4, observou-se que as ondas de Este são as principais responsáveis pela inoperacionalidade nos 
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cais D1 e D2, enquanto as ondas de Oeste são as principais responsáveis pela inoperacionalidade 
nos cais D3 a C1.  

Para os cais D1 a D3, o cenário com menor percentagem de inoperacionalidade é o Cenário 1, 
seguido do Cenário 4, Cenário 2 e o que tem piores resultados é o Cenário 3. 

Para os Cais D4 e C3, que apenas existem nos Cenários 2, 3 e 4, o cenário com menor 
percentagem de inoperacionalidade é o Cenário 2, seguido do Cenário 4, e o que tem piores 
resultados é o Cenário 3. 

Para os Cais C2 e C1, que apenas existem nos Cenários 3 e 4, o cenário com menor percentagem 
de inoperacionalidade é o Cenário 4 e o que tem piores resultados é o Cenário 3. 

Os resultados demonstram que, devido às reflexões, quanto maior for o comprimento de cais, 
maior será a inoperacionalidade dos cais adjacentes. O prolongamento do molhe secundário 
contribuiu para o melhoramento da operacionalidade, para uma mesma extensão de cais. 

Verificou-se que uma parte significativa da inoperacionalidade devida às ondas provenientes de 
Oeste se devia às ondas com pequeno período de pico (≤ 8s). No regime de agitação proveniente do 
Atlântico há uma elevada probabilidade de ocorrência de ondas de pequeno período de pico (≤ 8s), 
as quais têm associadas alturas significativas elevadas. Existem no regime de agitação ondas de 
período de pico de 4 s com altura significativa de 2,5 m (sendo a probabilidade de ocorrência de 
ondas de 4 s com altura significativa superior a 1,5 m de 0, 79 %) e ondas de período de pico de 6 s 
com altura significativa que pode chegar a 4 m (sendo a probabilidade de ocorrência de ondas de 6 s 
com altura significativa superior a 1,5 m de 1,60 %). Para as ondas de período de pico igual a 8 s, 
estão associados valores de altura significativa de até 5 m (sendo a probabilidade de ocorrência de 
ondas de 8 s com altura significativa superior a 1,5 m de 1,99 %). 

Devido às grandes profundidades existentes, tanto na entrada do Porto de Tanger Med 2, como no 
interior do Porto (da ordem dos 20 m), as ondas de pequeno período têm uma relação h/L de águas 
profundas ou quase (em que h é a profundidade e L é o comprimento da onda). A relação h/L é igual 
a 1,07 para ondas de Tp = 4 s e igual a 0,36 para as ondas de Tp= 6 s, sendo que o limite de águas 
profundas é de h/L≥0,5. Por esta razão, as características das ondas de menor período não são 
modificadas pela batimetria (nomeadamente pela refracção) da mesma forma que as ondas com 
períodos de pico superiores. Efectivamente, para a maioria das simulações, verificou-se o seguinte 
comportamento relativamente aos índices de agitação: 6s>8s>10s. A partir do período de pico de 10 
s, os índices de agitação aumentam com o período, seguindo um comportamento mais “típico”, no 
qual a ondas de período de pico mais elevado correspondem índices de agitação mais elevados. Por 
esta razão, optou-se por atribuir a ondas de período de pico de 4 s o mesmo índice de agitação que o 
obtido para ondas de período de pico de 6 s ou de 8 s para o cálculo da operacionalidade (ver Tabela 
6). 

A operacionalidade foi calculada com os critérios apresentados na Tabela 4, para os quais apenas 
existe divisão entre os períodos de pico menores ou iguais a 8 s e maiores ou iguais a 10 s. 
Consequentemente, as ondas de período igual a 4 s são equiparadas às ondas de período igual a 8 
s. 

No entanto, as ondas de maior período são mais restritivas para a operacionalidade dos grandes 
navios (Thoresen, 2003): 

1) 1>
navio

onda

L

L
 são restritivas para praticamente todos os navios 

2) 1,0<
navio

onda

L

L
 são restritivas principalmente para os pequenos navios 

Para as ondas de 4 s, as relações apresentadas acima dão os seguintes resultados (para uma 
profundidade de 18 m que é a profundidade da maioria dos cais, L ≈ 23 m) : 

1) mL
L

m
navio

navio

231
23 <⇔>  

Tal não se verifica para os navios que irão acostar no Porto de Tanger Med2, pois o 
menor navio tem 150 m de comprimento; 

2) Para os Feeders de 150 m, mL
m

L
onda

onda 151,0
150

<⇔<   

Como as ondas de período de 4 s têm um comprimento de onda de 23 m, os 
pequenos Feeders não terão a sua operacionalidade limitada por estas ondas. 

Considera-se então que para as dimensões dos navios que irão utilizar o Porto de Tanger Med 2, 
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as ondas de Tp=4 s podem ser consideradas como não limitativas. 
Em conclusão, verifica-se que quanto maior é a extensão de cais construído, maior é a 

inoperacionalidade. Tal deve-se ao facto de os cais serem completamente verticais, sendo a reflexão 
dos cais adjacentes um factor muito importante para a inoperacionalidade. Tal é observado quando 
se comparam as inoperacionalidades, para o mesmo cais, entre cenários que contém e que não 
contém, cais adjacentes. O prolongamento do molhe secundário, que é apenas considerado no 
Cenário 4, melhora a operacionalidade dos cais, face ao Cenário 3, embora tenha operacionalidades 
inferiores aos cenários com menor extensão de Cais (Cenário 1 e Cenário 2). 

Verificou-se que os pequenos períodos de onda têm uma contribuição para a percentagem de 
tempo de inoperacionalidade, embora se considere que esses períodos não serão limitativos para os 
navios que utilizarão o Porto de Tanger Med2. 

 

Figura 10: Cenário 3. Altura Significativa da Onda. Onda incidente: Hs = 1.0 m, Tp = 6s, 
Direcção = 10°N 
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Figura 11: Cais D3. Inoperacionalidade (em % de tempo) 

 

7 FASE B DO ESTUDO DE OPERACIONALIDADE – CENÁRIO 5 

Após os resultados obtidos na Fase A, foi efectuado o estudo de um novo cenário, Cenário 5 (ver 
Figura 12), que consiste no prolongamento, com mais 4 caixotões, do molhe secundário previsto no 
Cenário 4, de forma a tentar ultrapassar os problemas de operacionalidade do Cenário 4. 

A escolha das condições de agitação a estudar na Fase B foi efectuada através de uma análise 
das condições de onda incidente que foram mais penalizantes para a operacionalidade e que 
conduziram aos índices de agitação mais elevados no Cenário 4.  

Seguidamente avaliou-se a melhoria obtida com o Cenário 5 para as condições de agitação 
simuladas. A batimetria utilizada nas simulações para o Cenário 5 foi a mesma que a utilizada nas 
simulações para o Cenário 4 e os coeficientes de reflexão foram também mantidos. 

A análise comparativa de resultados entre o Cenário 4 e o Cenário 5 conduziu à conclusão de que 
o prolongamento do molhe secundário em mais 4 caixotões não conduziu a uma melhoria significativa 
da operacionalidade e não justifica o custo envolvido na sua construção (ver Figura 13, com a 
comparação do Cenário 4 com o Cenário 5 para o Cais D3, a título de exemplo). 
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Figura 12: Cenário 5 

 

  

  

Figura 13: Cenário 4 e Cenário 5. Cais D3. Inoperacionalidade (em % de tempo) 
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8 FASE C DO ESTUDO DE OPERACIONALIDADE – CENÁRIOS 6 , 7, 8 E 9 

 
Após os resultados obtidos nas Fases A e B, foi requisitada a simulação de mais 4 cenários: 

Cenários 6, 7, 8 e 9 (ver Figura 14). Estes quatro novos cenários consistem, essencialmente, numa 
nova configuração para o molhe secundário (ver Figura 14) e na opção de considerar ou não o 
contra-molhe do molhe principal. O objectivo destas novas configurações é a redução de custos na 
construção do molhe secundário visto que entre este e o seu contra-molhe existe para algumas 
direcções de onda incidente uma protecção “dupla”. 

� Cenário 6 : Cenário 1, com a nova configuração do molhe secundário e sem o contra-molhe do 

molhe principal; 

� Cenário 7 : Cenário 1, com a nova configuração do molhe secundário e com o contra-molhe do 

molhe principal; 

� Cenário 8 : Cenário 2, com a nova configuração do molhe secundário e sem o contra-molhe do 

molhe principal; 

� Cenário 9 : Cenário 2, com a nova configuração do molhe secundário e com o contra-molhe do 

molhe principal; 

Optou-se pela não simulação em modelo numérico do Cenário 7, pois foi considerado que os 
resultados obtidos com os restantes 3 Cenários (6, 8 e 9) seriam suficientes para analisar a eficácia 
das alterações propostas. 

A definição das simulações a efectuar na Fase C foi efectuada através da selecção das condições 
de onda incidentes que foram mais penalizantes para a operacionalidade e que conduziram aos 
índices de agitação mais elevados nos Cenários 1 a 5.  

É de notar que a abertura entre o molhe secundário e o contra-molhe está orientada 
aproximadamente a 70 °N (Figura 15) e que, conseque ntemente, tal se repercutirá no abrigo 
proporcionado face às ondas provenientes de Oeste. 

Os resultados obtidos nas simulações foram analisados da seguinte forma: 

1. Comparação dos resultados obtidos para o Cenário 1 com os obtidos para o Cenário 6; 

2. Comparação dos resultados obtidos para o Cenário 2 com os resultados obtidos para os 
Cenários 8 e 9. 
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Figura 14: Configuração alternativa do molhe secundário 

 

Figura 15: Orientação da abertura no molhe secundário relativamente à direcção das ondas 
incidentes 

 

 

 



 
18

 

8.1 Resultados da Fase C 

No geral, verificou-se que a redução do comprimento do molhe secundário conduziu a um 
aumento da agitação no interior da bacia portuária, tendo como consequência um maior grau de 
inoperacionalidade dos cais. Tal foi constatado através da comparação dos resultados do Cenário 1 
com os do Cenário 6 e dos resultados do Cenário 2 com os resultados dos Cenários 8 e 9 (ver Figura 
16 e Figura 17). 

Verifica-se que, para as ondas de Oeste, devido à orientação da abertura do molhe secundário (70 
°N), existe uma propagação directa da agitação atra vés da abertura, o que conduz ao aumento da 
agitação no interior da bacia portuária e, consequentemente, junto aos cais, conduzindo a que as 
configurações com a abertura no molhe secundário tenham graus superiores de inoperacionalidade 
para as ondas de Oeste. Em consequência, o grau de inoperacionalidade para as ondas de Oeste é 
superior no Cenário 6. 

Para as ondas de Este não existem diferenças significativas na operacionalidade derivadas da 
redução do molhe secundário, nem entre os Cenários 1 e 6, nem entre os Cenários 2, 8 e 9.  

Os resultados em termos de índices de agitação para os Cenários 8 e 9 são muito semelhantes, o 
que permite concluir que o contra molhe do molhe principal não tem uma influência significativa na 
redução da agitação e no aumento da operacionalidade para as ondas simuladas.  

 
 

  

  

Figura 16: Cenário 1 e Cenário 6. Inoperacionalidade (em % de tempo) para as ondas 
provenientes de Este e de Oeste para os Cais D1, D2 e D3 
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Figura 17: Cenário 2, Cenário 8 e Cenário 9. Inoperacionalidade (em % de tempo) para as ondas 
provenientes de Este e de Oeste para os Cais D1, D2, D3, D4 e C3 

 

9 CONCLUSÕES 

Foram analisados 9 cenários de configuração das estruturas portuárias do Porto de Tanger Med 2, 
de forma a optimizar a operacionalidade junto aos cais e a minimizar os custos de construção. 

Verificou-se que um dos factores importantes para a inoperacionalidade de cada cais é a 
existência ou não de cais adjacentes, devido às reflexões provocadas pelas paredes verticais. 

Para um mesmo comprimento de cais, o prolongamento do molhe secundário previsto na Fase 2 
do Porto Tanger Med2 melhora a operacionalidade dos cais. No entanto, mesmo com esse 
prolongamento, a operacionalidade de cada cais é sempre inferior à de uma configuração com menor 
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extensão de cais. 
O prolongamento do molhe secundário em mais 4 caixotões previsto no Cenário 5 não conduziu a 

uma melhoria significativa da operacionalidade e não justifica o custo envolvido na sua construção. 
A redução do tamanho do molhe secundário, prevista nos Cenários 6, 7, 8 e 9 conduziu a um 

aumento da agitação no interior da bacia portuária, tendo como consequência um maior grau de 
inoperacionalidade dos cais. O aumento de inoperacionalidade decorrente da redução do molhe 
secundário foi superior para as ondas provenientes de Oeste, devido à orientação da abertura do 
molhe secundário (70 °N), não se tendo verificado d iferenças significativas de inoperacionalidade 
para as ondas provenientes de Este. No entanto, caso sejam construídos os cais D4 e C3, estes não 
estarão abrigados relativamente à agitação proveniente de Este que passa através da abertura do 
molhe secundário. 

Embora o contra molhe do molhe principal não tenha uma influência significativa na redução da 
agitação e no aumento da operacionalidade para as ondas simuladas, o mesmo pode desempenhar 
um papel importante para outros fenómenos que não faziam parte do presente estudo, como por 
exemplo, em situação de tempestade, em que se verifica a propagação de uma onda ao longo do 
molhe principal. Nesses casos, o contra molhe é essencial para bloquear a progressão das ondas 
que se propagam ao longo do molhe principal. 

Devido à observação de que os pequenos períodos de onda tiveram uma contribuição significativa 
para a percentagem de tempo de inoperacionalidade, embora se considere que esses períodos não 
serão limitativos para os navios que utilizarão o Porto de Tanger Med2, foi recomendado pela WW 
que se fizesse um novo estudo de navios amarrados. 
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