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Manobra do Navio,
dos fundamentos primordiais de Newton e Euler até o século XXI

“Marine Science without practice - barren,

without a theory of seamanship - fatality”

Professor Aleksey Nikolaevich Krylov 

Rússia

(1863 – 1945)



Os Fundamentos da Teoria de Manobras do Navio

Fundamento matemático – o cálculo

Isaac Newton - 1686

Fundamento Físico - Mecânica Newtoniana
• Lei da inércia

• Lei fundamental da dinâmica

• Princípio da ação e reação



Os Primórdios da Teoria de Manobra do Navio

• Propositium XXXIV  Theorema XXXVIII

“Quam quidem Propositionem in construendis navibus non inutilem

futuram esse censeo.”

O cálculo variacional e sua primeira aplicação prática

“This Proposition I conceive may be of use in the building of ships.”

Isaac Newton - 1686



Os Primórdios da Teoria de Manobra do Navio

2R KSV

As contribuições de Newton à força de resistência de um navio
aparecem no Vol. II do Principia

O Vol II lida exclusivamente com a dinâmica do fluido e a hidrostática, impulsionado por problemas práticos de
arquitetura naval,

Apresenta-se a primeira derivação teórica da essência da força de resistência de uma embarcação:

A lei da velocidade-quadrática para a resistência



Os Primórdios da Teoria de Manobra do Navio

• Análise de forças no casco (resistência), na vela (propulsão) e no leme (controle)

• Dinâmica do sistema

• Solução das equações de movimento

Bernard Renau d’Eliçagaray

1689
Christiaan Huygens

1693 

Johann Bernoulli 

1714 



Os Primórdios da Teoria de Manobra do Navio

Leonhard Euler - 1749

- Inclusão de momentos

- Fundamentos da estabilidade estática

- Avaliação da quantidade de movimento com nova abordagem

- Método numérico para solução da equação de movimento

- Parada de navios

- Movimento acelerado

- Estima do ângulo de deriva

- Equação de manobra do navio em 3 graus de liberdade

- Análise de sistemas propulsivos

- Análise do movimento do navio em ondas



Século XIX – Equações de Movimento: Manobra e Estabilidade

Edward John Routh
1884

Estabilidade de sistemas dinâmicos



Século XIX – Equações de Movimento: Inércias adicionais

Pollard e Dudebout

1892 

Inércias virtuais nas equações de movimento de Euler



O Primeiro Teste  Prático

A Curva de Giro 1910 - Rothe, Análise conceitual da curva de giro – habilidade para girar

1912 - Hovgaard, razão entre o diâmetro tático da curva de giro e o

comprimento do navio por coeficientes K1, k2 e S



A origem das derivadas hidrodinâmicas – Século XX

Aeronave: estabilidade e controle de voo.
x

Navio: governo e manutenção de rumo.

“Derivadas de resistência aerodinâmicas”
Um modelo matemático para avaliar a dinâmica de movimento de veículos dada uma pequena perturbação.

George H. Bryan 

1911

• 1923 - M. Klein
Estabilidade de rumo e a controlabilidade dos navios



Os ensinamentos e conceitos fundamentais de Ludwig Prandtl

1904

• Teoria da camada limite 

1911 – 1918

• Teoria de asas 2D (razão de aspecto infinito) 

• Teoria de asas finitas (“corpo duplo”)

• Teoria do corpo fino em asas finitas (distribuição 
de vorticidades)

• Distribuição ótima de sustentação



O Momento Munk

• Conhecido, em gíria marinheira, como “bowcushion”

• Conceito físico oriundo da teoria de asas e observado pela primeira vez em 1922 pelo professor Max Munk

• É o primeiro momento presenciado no casco/asa em função de uma perturbação (leme, banco, vento,
corrente, etc) que gere um ângulo de deriva



A ação do leme

“O movimento do navio é amplamente governado pelas forças hidrodinâmicas

que atuam sobre o próprio casco, a função do leme é mais ou menos a função

de um servo controlador da atitude do casco, como um flap móvel na aviação.”

Primeiro reitor da Universidade Técnica de Berlin

Walter Kucharski

1932 

O leme cria uma linha de camber virtual gerando um ângulo de ataque hidrodinâmico estando o casco do

navio com velocidade estando e com ângulo de ataque geométrico zero



A Curva de Kempf

• Análise de dados quantitativos fornecidos pela curva de zigue-zague, idealizada pelo

professor Gunther Kempf, do Instituto de Pesquisa de Hamburgo.

Professor Gunther  Kempf – 1930 - 1940



A memorável contribuição do Professor Georg Weinblun

1937

• Modelo matemático da manobrabilidade do navio com o conceito de “derivadas hidrodinâmicas do navio”,

empregando a teoria de asas

Weinblum

• G.Weinblum, trabalhando por alguns anos após

a II Guerra Mundial, no DTRC, em Washington,

auxiliou na expansão da hidrodinâmica do navio

nos EUA. Com sua experiência única,

discernimento e inspiração, ele encorajou muitos

outros matemáticos e engenheiros, incluindo L.

Landweber, com L., Tzou, K.T.S, F. Michelsen, com

Kim H.C., J. Wehausen, F. Ursell, K. Eggers,

Sharma, S.D, etc.

• Weinblum incentivou cientistas e

matemáticos, nos Estados Unidos, a estudar

hidrodinâmica do navio porque "a teoria de um

navio era muito difícil para os engenheiros".



O abatimento do navio devido às ondas do mar
As forças de pressão de segunda ordem

1940  
Sir Thomas Henry Havelock 

O navio funciona como um quebra-mar flutuante para as ondas do mar



O Emprego de  Computadores – O Início

1940 – MIT

Computador Analógico - Projeto Whirlwind
Simulador de Voo para a US NAVY

1948 - Chase e Ruiz

A primeira aplicação do emprego de um computador

analógico na avaliação da manobra de parada de um navio.



A estabilidade de rumo

MRU e MCU
Jean Dieudonné - 1949/1950



O movimento do navio em um mar irregular e confuso

1953
St. Denis, Pierson e Neumann  
Universidade de Nova York

Princípio da superposição para resolver o problema do
movimento do navio em mar irregular:

A resposta do navio às ondas irregulares pode ser
considerada uma soma das repostas para ondas
regulares, levando em conta todas as frequências.



A avaliação quantitativa da manobra do navio

Professor Nomoto
Um dos pioneiros na definição quantitativa das características de manobrabilidade do casco do navio

1960 – Nills Norbinn - Criação do Comitê de Manobra do Navio no ITTC
e importância junto a PIANC (análise das qualidades de manobra do
navio em canais de acesso)

1957 – Nomoto – Análise linear das qualidades de manobra do Navio

Professor Norbinn



1960 - O Primeiro Simpósio sobre Manobra do Navio

Viabilidade de operações de grandes navios tanques, principalmente em águas rasas.

Construção de grandes navios tanque, cuja manobrabilidade era uma incógnita para todos os governos.

A partir deste simpósio o estímulo para a pesquisa focada principalmente em manobrablidade do navio se tornou
cada vez mais ativo porque esta disciplina foi considerada como vital para a segurança de navegação.



A teoria não linear da Manobra do Navio

1964, Abkowitz – MIT -Teoria não linear de manobra do navio
Derivadas não lineares  - Emprego de PMM e braço rotatório 

1968, 1969 – Fujino, Inoue – MMG – Japão
Manobra não linear em Águas Rasas  



Implementação da moderna teoria do navio 
na graduação de oficiais da Marinha, anos 1980, USA

Prof. Haruzo Eda has been teaching at US Merchant Marine Academy, Kings Point, New
York since 1989. During 1961-89, he was a research scientist and a professor at
Stevens Institute of Technology in New Jersey. In 1952-61, he was a research engineer
at Ship Research Institute in Tokyo. For these years, he has been actively engaged in
research of ship motions. He published four books and numerous papers in the field
of ship motions, e.g., "Controllability", Principles of Naval Architecture Vol. III, SNAME,
1989.

Professor Rameswar Bhattacharyya

Academia Naval de Annapolis - USA

Professor Haruzo Eda
Academia de Marinha Mercante, Kings Point



Series sistemáticas do MARAD

Who is MARAD?
The Maritime Administration is the agency within the U.S. Department
of Transportation dealing with waterborne transportation. Its programs
promote the use of waterborne transportation and its seamless
integration with other segments of the transportation system, and the
viability of the U.S. merchant marine. The Maritime Administration
works in many areas involving ships and shipping, shipbuilding, port
operations, vessel operations, national security, environment, and safety.
The Maritime Administration is also charged with maintaining the health
of the merchant marine, since commercial mariners, vessels, and
intermodal facilities are vital for supporting national security, and so the
agency provides support and information for current mariners, extensive
support for educating future mariners, and programs to educate
America’s young people about the vital role the maritime industry plays
in the lives of all Americans.



A manobrabilidade do navio em canais de acesso



Diretriz IMO relacionada à Manobrabilidade dos Navios Mercantes



Padrões de Manobrabilidade do Navio Resolução IMO MSC 137 (76)



Comparação de resultados entre um navio passageiro que atende 
aos critérios da resolução IMO MSC 137(76) e o Titanic



IMO MSC 1053



Notas explicativas sobre o padrão de manobrabilidade de navios
MSC 1053 - IMO



A Força de Sustentação em Asas



Casco – Asa de baixa razão de aspecto

• O casco não estola enquanto  u > v 

• Razão por desenvolver MCU, com controles fixos, na terceira fase de uma curva de giro

• Cada navio possui um “DNA” próprio

• Emprego da fórmula de Jones



Anos 2000 - CFD



O Efeito de Escoamento Cruzado (“Cross Flow”)

Resultados  para um ângulo de deriva de 10 graus em 

baixo número de Reynolds



Reação hidrodinâmica ao abatimento aerodinâmico do vento

Numerical simulation for two wind-assist hulls with 12 knots boat speed and leeway angle equal to 9°. The 
orientation of the coordinate system is such that the direction of vessel motion is toward the top of the page. 
Longitudinal vortices are identified in dark, while the (normalized) fluid kinetic energy is given on transverse 
sections. The left hull has 20% larger T/L compared to the right hull (for the same displacement). 



Última tese de 2021 na Alemanha 

Os fundamentos e princípios físicos permanecem!!!



Gratidão por este MPX

“Palavras faladas voam para longe, palavras escritas permanecem"



Obrigado !

mesquitaedson@gmail.com

Dúvidas?
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